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Nasz klimat zmienia si´. Nasze rezerwy paliw kopalnych 
malejà.

SpecjaliÊci ds. klimatu, g∏owy paƒstw jak równie˝ 
spo∏eczeƒstwa wyra˝ajà swój niepokój. Jednak samo 
martwienie si´ nic nie da. Musimy przyspieszyç dzia∏ania w 
sferze oszcz´dnoÊci energii i redukcji emisji zanieczyszczeƒ. 
Dobra wiadomoÊç brzmi: i Ty mo˝esz mieç swój wk∏ad, 
jednoczeÊnie zyskujàc oszcz´dnoÊci.

Budynki
Nasze budynki zu˝ywajà ok. 40% ca∏ej energii 
wykorzystywanej w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. 
Najwi´cej energii zu˝ywa si´ na ich ogrzewanie i ch∏odzenie. 
Jednak wi´kszoÊç tej energii jest marnowana z powodu 
niew∏aÊciwej izolacji. Stosujàc sprawdzone techniki 
zwi´kszajàce efektywnoÊç energetycznà, mo˝emy obni˝yç 
zu˝ycie energii do ogrzewania budynków nawet o 90%.

W d∏u˝szej perspektywie mo˝liwe jest zaoszcz´dzenie 
ka˝dego roku w Europie 270 mld EUR oraz 460 mln ton CO2 
(wi´cej ni˝ wynosi zobowiàzanie UE do zmniejszenia emisji 
CO2 zawarte w protokole z Kioto), je˝eli budynki poddawane 
renowacji b´dà modernizowane zgodnie ze wspó∏czesnymi 

(bardziej rygorystycznymi) standardami energetycznymi. 
Olbrzymi potencja∏ w tym wzgl´dzie majà równie˝ inne rejony 
Êwiata. Nie podejmowanie ˝adnych dzia∏aƒ by∏oby bardziej 
kosztowne.

Pomoc w zasi´gu r´ki
Niniejszy raport naÊwietla kilka z wielu pozytywnych 
dzia∏aƒ, jakie mogà zostaç podj´te w przypadku budynków 
mieszkalnych, komercyjnych i u˝ytecznoÊci publicznej.

Chocia˝ we∏na skalna Rockwool jest jednym z kilku 
produktów przemys∏owych oszcz´dzajàcych stokroç wi´cej 
energii w czasie jej u˝ytkowania, ni˝ iloÊci zu˝ywane przy jej 
produkcji, Grupa Rockwool sama jest u˝ytkownikiem energii. 
Dlatego niniejszy raport mówi równie˝ o tym, co robimy, aby 
ulepszyç nasze w∏asne procesy produkcyjne.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialnoÊç za utrzymanie 
porzàdku w naszym w∏asnym domu. Ten raport przedstawia 
pewne wskazówki. Jednak aby uzyskaç satysfakcjonujàce 
wyniki, wszyscy musimy dzia∏aç!

Eelco van Heel
Dyrektor Generalny Grupy Rockwool

WyÊcig ku efektywnoÊci energetycznej i przeciwdzia∏aniu zmianom 
klimatycznym ju˝ si´ rozpoczà∏! Jego wynik nie jest jeszcze przesàdzony, ale 
wszystkie grupy spo∏eczne muszà mocno przyspieszyç, utrzymaç si´ na torze 
i nie traciç rozmachu.

NAPRZÓD!
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Problem energii sta∏ si´ jednym z g∏ównych tematów politycznych 

i jest ku temu dobry powód. Nowoczesne spo∏eczeƒstwo jest zale˝ne 

od energii. Od bezpiecznych dostaw tanich paliw zale˝y pomyÊlnoÊç 

miliardów ludzi. Aby zaspokoiç nasze potrzeby, Êwiat tradycyjnie 

domaga si´ coraz wi´kszej iloÊci energii. Jednak nie jesteÊmy w stanie 

stworzyç wi´cej paliw kopalnych czy nieodnawialnego uranu – êróde∏ 

zaspokajajàcych 86% dzisiejszego zapotrzebowania na energi´.

W ciàgu kilku ostatnich lat ceny ropy naftowej wzros∏y kilkukrotnie 

od poziomu 24 USD za bary∏k´ na poczàtku 2003. Kryzys gazowy 

równie˝ pokaza∏, jak bardzo jesteÊmy zale˝ni od dostawców. 

Obserwujemy tak˝e ekstremalne zjawiska pogodowe oraz konfl ikty 

polityczne, które  zagra˝ajà niezb´dnym dostawom energii. 

Ubo˝sze narody pracujà w pocie czo∏a, by osiàgnàç jakoÊç 

˝ycia obserwowanà w bogatych krajach. Jednak je˝eli mia∏yby one 

naÊladowaç naszà niskà efektywnoÊç energetycznà, a my jej tymczasem 

nie poprawimy, wynik b´dzie katastrofalny dla wszystkich.

Mniej marnotrawstwa
Wzrost ekonomiczny mo˝e i powinien byç oddzielony od wzrostu 

zu˝ycia energii. Wi´kszoÊç wykorzystywanej przez nas energii jest 

marnowana. Nasze „wiadro z energià” jest dziurawe! Dlatego musimy 

zatkaç istniejàce w nim dziury, gdy˝ samo dok∏adanie energii do 

systemu nie rozwià˝e naszego problemu.

W roku 2007 Unia Europejska podj´∏a decyzj´ o zwi´kszeniu 

swojej efektywnoÊci energetycznej o 20% do roku 2020. Rzàd Chin 

zamierza polepszyç efektywnoÊç energetycznà o 20% w zaledwie 

pi´ç lat, jednak jest w tyle z realizacjà swojego celu. Nawet najwi´kszy 

na Êwiecie konsument energii, Stany Zjednoczone, majà aspiracje, 

by marnowaç mniej energii i zmniejszyç swój import surowców 

energetycznych z Bliskiego Wschodu o 75% do roku 2025. A jak my 

mamy osiàgnàç cel?

Nasze budynki, majàce 40% udzia∏ w ca∏oÊci energii zu˝ywanej w 

Europie i USA, stanowià oczywisty punkt, od którego trzeba zaczàç. 

EfektywnoÊç energetyczna – misja wykonalna!

 Przeczytaj wi´cej na temat efektywnoÊci energetycznej - dlaczego 
i jak - na stronie:

 www.rockwool.com

Tutaj kryje si´ prawdopodobnie najwi´kszy potencja∏ oszcz´dnoÊci 

energii, który mo˝na wykorzystaç przy u˝yciu istniejàcej i dobrze 

sprawdzonej technologii. Niniejszy raport przedstawia przyk∏ady, jak 

mo˝na uzyskaç te znaczàce oszcz´dnoÊci. 

EfektywnoÊç energetyczna – kluczowy element dla 
konkurencyjnoÊci i wzrostu
W latach 70-tych ubieg∏ego wieku niewydajny energetycznie Êwiat 

uzale˝niony od ropy naftowej zosta∏ wstrzàÊni´ty gdy dostawy tego 

surowca spad∏y, a jego ceny poszybowa∏y w gór´, co doprowadzi∏o 

do g∏´bokiej recesji Êwiatowej gospodarki. W dniu dzisiejszym Unia 

Europejska, Stany Zjednoczone i Japonia nadal importujà znaczàcà 

cz´Êç surowców energetycznych, podczas gdy Chiny, Indie i inne 

kluczowe gospodarki szybko stajà si´ wielkimi importerami paliw 

kopalnych. Kto b´dzie najlepiej przygotowany 

i najmniej nara˝ony na ciosy, gdy nadejdzie kolejny kryzys 

energetyczny?

Koƒczàce si´ zasoby ropy – fakty zmuszajàce do zastanowienia
• 86% naszej energii pochodzi z paliw kopalnych i nieodnawialnych 

zasobów uranu.

• Zapotrzebowanie na energi´ wcià˝ roÊnie.

• Rezerwy szybko si´ kurczà. 

• Zu˝ywamy kilka razy wi´cej ropy ni˝ odkrywamy nowych z∏ó˝.

• 80% krajów produkujàcych rop´ naftowà stoi w obliczu, bàdê ju˝ 

boryka si´ z malejàcà produkcjà.

• Panowanie nad zasobami energetycznymi sprawuje kilka paƒstw, w 

podatnych na polityczne wstrzàsy rejonach. Cztery kraje kontrolujà 

wi´kszoÊç Êwiatowych rezerw ropy naftowej. Trzy kraje kontrolujà 

56% rezerw gazu ziemnego.
èród∏a: ASPO, BP

„Ile suwerennoÊci energetycznej 
ma paƒstwo, je˝eli jest niemal 
ca∏kowicie zale˝ne od importu 
ropy i gazu?”

Jose Manuel Barroso, 

Przewodniczàcy Komisji Europejskiej

4      Raport Ârodowiskowy 2007



To
n

y 
o

le
ju

 u
m

o
w

n
eg

o
 n

a 
m

ili
o

n
 E

U
R

 P
K

B
 w

g
 

ce
n

 r
yn

ko
w

yc
h

 z
 1

99
5r

.

Po co oszcz´dzaç energi´?
• Bezpieczeƒstwo dostaw energii
• Zmniejszenie efektu globalnego  
 ocieplenia
• Obni˝enie kosztów energii
• KonkurencyjnoÊç na rynkach   
 mi´dzynarodowych
•  Czystsze powietrze, lepsze zdrowie

JAK 
zaoszcz´dziç ponownie 20%?
Polepszenie efektywnoÊci energetycznej o 20% jest mo˝liwe 

do osiàgni´cia, jednak nie w ciàgu 13 lat, jak to obiecuje UE, 

a raczej ju˝ w ciàgu pi´ciu lat! Od lat 1979-1984, po pierwszym 

kryzysie energetycznym, Dania prowadzi∏a intensywne dzia∏ania 

w sferze poprawy izolacji budynków, dzi´ki czemu zmniejszy∏a 

swoje zapotrzebowanie na ciep∏o o 20% na m2 powierzchni 

u˝ytkowej. Wa˝nymi katalizatorami by∏y subwencje, kampanie 

informacyjne, profesjonalne doradztwo oraz wy˝sze wymogi 

w sferze efektywnoÊci energetycznej domów. Inne kraje mogà 

postàpiç tak samo.

èród∏o: Enerdata/Eurostat

Gdyby Rosja osiàgn´∏a takà samà efektywnoÊç energetycznà jak Dania (jedyny 
eksporter energii netto w UE), mog∏aby znaczàco zwi´kszyç swój eksport. Rosja 
zu˝ywa ponad dwa razy wi´cej energii na wygenerowanie jednego dolara 
produktu krajowego brutto ni˝ wynosi Êrednia Êwiatowa. Zyski z gazu stanowià 
26% PKB Rosji.

Energoch∏onnoÊç (2003) – skorygowana wg parytetu si∏y nabywczej
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„Wydajniejsze wykorzystanie 
energii jest najtaƒszym 
i najszybszym sposobem 
zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych”

Claude Mandil, Szef Mi´dzynarodowej Agencji ds. Energii

Âwiatowe zapotrzebowanie na energi´ roÊnie. Je˝eli nic 

nie zrobimy, konieczne b´dzie wybudowanie setek nowych 

elektrowni, kosztownych zarówno pod wzgl´dem fi nansowym jak 

i Êrodowiskowym. Natomiast efektywnoÊç energetyczna stanowi 

wygodny i ekonomiczny sposób zmniejszenia zapotrzebowania 

na nowe elektrownie. Wg Komisji Europejskiej, wyprodukowanie 

ka˝dego dodatkowego kilowata energii b´dzie kosztowaç o 50-

400% wi´cej ni˝ jego zaoszcz´dzenie. 

Zyskowne oszcz´dnoÊci na CO2

Je˝eli sprawimy, by przechodzàce modernizacj´ europejskie budynki 

spe∏nia∏y aktualne standardy efektywnoÊci energetycznej, z czasem 

mo˝emy zaoszcz´dziç w Europie równowartoÊç:

• dziennie - iloÊç energii zawartej w 3,3 mln bary∏ek ropy (ok. 4% 

ca∏kowitej konsumpcji na wszystkie mo˝liwe cele),

Wi´cej elektrowni czy mniej marnotrawstwa energii?

• rocznie - 270 mld EUR na kosztach energii

Oznacza∏oby to jednoczeÊnie zmniejszenie o 460 mln ton emisji CO2. 

To wi´cej ni˝ wynosi zobowiàzanie UE z Protoko∏u z Kioto.

Przyczyni∏oby si´ równie˝ do utworzenia ponad 500.000 nowych 

miejsc pracy.

Taki poziom oszcz´dnoÊci CO2 w samej Europie to odpowiednik:

• 188 elektrowni nuklearnych,

• 18-krotnego wzrostu mocy zainstalowanych elektrowni 

wiatrowych,

• lub 88 elektrowni opalanych w´glem z instalacjami 

przechwytywania i przechowywania CO2.

Âwiatowy potencja∏ oszcz´dnoÊci CO2 w przypadku budynków jest 

niemal dziesi´ciokrotnie wy˝szy.
èród∏a: Ecofys, CEPS, Eurima.

Po co czyniç budynki efektywnymi energetycznie?
• Budynki sà odpowiedzialne za ok. 40% zu˝ycia energii 

i emisji CO2 w Europie i Ameryce Pó∏nocnej.

• 2/3 tej energii jest wykorzystywana na ogrzewanie bàdê 

ch∏odzenie.

• Przy u˝yciu istniejàcych technologii mo˝na zaoszcz´dziç do 

90% energii grzewczej.
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Dobre wieÊci

Mo˝emy zaoszcz´dziç pieniàdze i zmniejszyç emisj´ CO2 
przez budynki
Coraz wi´ksza liczba raportów (na przyk∏ad autorstwa Ecofys, 

Stern, McKinsey, CEPS czy UN IPCC) wskazuje na fakt, i˝ lepsza 

efektywnoÊç energetyczna budynków, a w szczególnoÊci ich 

izolacja, jest jednym z najbardziej wydajnych ekonomicznie 

sposobem redukcji emisji CO2 - „Zastosowanie rozwiàzaƒ 

zwi´kszajàcych efektywnoÊç energetycznà nowych 

i istniejàcych budynków mog∏oby znaczàco zmniejszyç emisj´ CO2, 

zapewniajàc czyste korzyÊci ekonomiczne.” – mówi raport IPCC. 

Istotnie, tracimy pieniàdze nie zmniejszajàc emisji CO2 

i zu˝ywajàc nadmierne iloÊci kosztownej energii w naszych 

budynkach.

Jest nadzieja, ˝e ta rodzàca si´ ÊwiadomoÊç utoruje drog´ 

ambitniejszej redukcji emisji CO2  w kolejnym protokole 

klimatycznym. UE ju˝ teraz zobowiàza∏a si´ jednostronnie do 

zmniejszenia emisji o 20%, jednak˝e jej celem jest osiàgni´cie 

wielostronnego zobowiàzania do 30% redukcji do 2020 r. Wcià˝ 

istnieje szansa na ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 

„zaledwie” 2°C. Wymaga∏oby to jednak od uprzemys∏owionego 

Êwiata zmniejszenia emisji CO2 o 50-85% do 2050r. Najwi´ksze 

znaczenie mia∏aby szybka redukcja emisji CO2, a poprawa 

efektywnoÊci energetycznej budynków to technologia dost´pna dla 

wszystkich.

 Czwarty Raport IPCC, III Grupa Robocza,
 „Podsumowanie dla polityków”, str. 18
 przeczytaj wi´cej na: www.ipcc.ch 

Sprzedana w tym roku izolacja 
Rockwool zaoszcz´dzi w 
okresie jej u˝ytkowania ponad 
200 mln ton CO2.
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Szwecja 0,13

Finlandia 0,16

Estonia 0,16

Norwegia 0,18

Niemcy 0,20

Wielka Brytania 0,20

¸otwa 0,20

Dania 0,25

Austria 0,25

Francja 0,25

W´gry 0,25

S∏owenia 0,25

Szwajcaria  0,30

Polska 0,30

Czechy 0,30

S∏owacja 0,30

Belgia 0,40

Litwa  0,40

Hiszpania (Madryt/Sewilla) 0,45

Portugalia 0,50

W∏ochy (Bolzano/Palermo) 0,60

Chorwacja (Zagrzeb) 0,65

Budynek mo˝e staç przez 100 lub wi´cej lat. Zapewnienie 

optymalnej efektywnoÊci energetycznej na samym poczàtku 

jest niezwykle op∏acalne, podczas gdy pomini´cie na tym etapie 

w∏aÊciwej izolacji mo˝e okazaç si´ bardzo kosztowne. W wi´kszoÊci 

krajów istniejà minimalne wymogi dla izolacji nowych budynków. 

Jednak w wi´kszoÊci przypadków standardy te sà stanowczo zbyt 

∏agodne, by mo˝liwe by∏o pe∏ne wykorzystanie ca∏ego istniejàcego 

potencja∏u Êrodowiskowego i ekonomicznego.

Ambicje Ameryki Pó∏nocnej
Najwi´kszym konsumentem i importerem energii na Êwiecie sà 

Stany Zjednoczone. Energoch∏onne przyzwyczajenia przewa˝a∏y 

przez dziesi´ciolecia, jednak˝e teraz czasy si´ zmieniajà. Je˝eli ten 

kraj zechce zrealizowaç swoje ambitne plany drastycznej redukcji 

importu surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu, b´dzie 

musia∏ zmieniç energoch∏onny amerykaƒski styl ˝ycia.

Za ok. 40% amerykaƒskiego zu˝ycia energii odpowiedzialne 

sà budynki. Amerykaƒskie domy sà ponad dwukrotnie wi´ksze 

od europejskich, a 77% z nich jest wyposa˝onych w klimatyzacj´. 

Lepsza izolacja ma tutaj zasadnicze znaczenie. Amerykaƒska 

Agencja ds. Energii wskazuje na mo˝liwoÊç poczynienia 57-68% 

oszcz´dnoÊci energii w budynkach mieszkalnych. W∏aÊcicielom 

domów, którzy zdecydujà si´ nale˝ycie zaizolowaç swoje domy, 

oferowane sà w ca∏ym kraju ulgi podatkowe w wysokoÊci do 2000 

USD. Wiele stanów wysz∏o z inicjatywami oszcz´dnoÊci energii 

i CO2 w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej. Jak grzyby po deszczu 

wyrastajà te˝ ultra-wydajne „domy pasywne” (patrz strona 10).

Kanada równie˝ przyspiesza z efektywnoÊcià energetycznà 

budynków. W prowincji Ontario wymagania energetyczne dla 

nowych domów zosta∏y zwi´kszone o 21,5% dzi´ki podniesionym 

normom izolacji cieplnej Êcian i sufi tów, wydajnym kot∏om oraz 

energooszcz´dnym oknom. W latach 2009 i 2012 wejdà w ˝ycie 

jeszcze surowsze wymagania energetyczne.

Jak oszcz´dzaç wi´cej energii w nowych budynkach

 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Budowa nowych dachów – dozwolona utrata ciep∏a

Niemal wsz´dzie w Europie wymogi energetyczne nie uwzgl´dniajà w pe∏ni dzisiejszych 
warunków klimatycznych i cen energii, a nawet te nieadekwatne urz´dowe wymogi rzadko 
sà kontrolowane (i nie zawsze spe∏niane). Warunki w starych budynkach sà znacznie gorsze. 
Jednak w niektórych krajach surowsze wymagania energetyczne dla ca∏ych budynków 
powodujà sk∏onnoÊç do wybierania dla dachu wartoÊci U ni˝szych, czyli lepszych od 
minimalnych wymogów.

Grupa Rockwool zainicjowa∏a 
historyczne zwi´kszenie mocy 
produkcyjnych, aby dotrzymaç 
kroku rosnàcemu zapotrzebowaniu 
na izolacj´. W latach 2007-2010 
prac´ rozpocznie co najmniej 6 
nowych obiektów – fabryk lub linii 
produkcyjnych.

(wartoÊç U)
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Jak przestaç traciç pieniàdze?
Minimalne konieczne zwi´kszenie wymogów izolacji 

dachów w nowych budynkach

 wi´cej ni˝ o 200 mm dodatkowo  

 do 200 mm dodatkowo  

 do 150 mm dodatkowo

 do 100 mm dodatkowo

 0 - 50 mm dodatkowo

Standardy izolacji (minimalne wymagania dla wartoÊci U) 

muszà zostaç znaczàco zwi´kszone w wi´kszoÊci regionów 

w celu powstrzymania utraty pieni´dzy na ogrzewanie i 

ch∏odzenie budynków. W mieÊcie takim jak Bolzano 

w Pó∏nocnych W∏oszech oszcz´dnoÊci na kosztach by∏yby 

najwi´ksze, gdyby wymogi dotyczàce izolacji dachów 

zosta∏y zaostrzone o wi´cej ni˝ 200 mm. Jednak˝e przy 

dzisiejszych cenach energii, nawet w przypadku jeszcze 

wi´kszej izolacji, oszcz´dnoÊci energii mogà wcià˝ 

przewy˝szaç koszty tej dodatkowej inwestycji. W krajach, 

w których oszcz´dnoÊci emisji CO2 majà swojà rynkowà 

cen´, lepsza izolacja domów pasywnych pozwala na 

rezygnacj´ z tradycyjnego ogrzewania, lub gdzie wyst´puje 

wysokie prawdopodobieƒstwo wzrostu cen energii, 

odpowiednia b´dzie nawet jeszcze grubsza izolacja.

èród∏o: Rockwool International A/S. 
Autor: SEGEFA-Ulg

1) Tylko budynki ogrzewane pràdem

2) Od lutego 2009

3) Dla budynków mieszkalnych. W odniesieniu do pozosta∏ych budynków nie sfi nalizowane.

JAK...

...zapewniç trwa∏e rozwiàzania?
Kraje UE muszà przynajmniej raz na pi´ç lat uaktualniç 

swoje wymagania odnoÊnie efektywnoÊci energetycznej 

budynków. Zwi´kszenie norm dla nowych budynków o 25% 

nie jest niczym niezwyk∏ym. Dania i Francja poczyni∏y równie˝ 

dodatkowe zobowiàzania Êrednioterminowe. Wielka Brytania 

zamierza wprowadziç normy dla Domów Pasywnych w ciàgu 

szeÊciu, a Niemcy i Holandia w ciàgu oÊmiu lat.

W´gry

Szwecja1)

Dania

Wielka Brytania

Norwegia2)

Hiszpania

W∏ochy

Holandia3)

Francja

Niemcy

Kto najbardziej poprawia wymagania energetyczne dla nowych budynków?
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JAK... 

...stworzyç efektywne energetycznie osiedle?
Gdy rada miejska miasta Stenløse w Danii sprzedawa∏a grunt 

pod ca∏e osiedle, za˝àda∏a, aby wszystkie z 750 nowych domów 

by∏y domami energooszcz´dnymi i samowystarczalnymi. W ten 

sposób w ka˝dym roku zaoszcz´dzone zostanà dwa miliony kWh 

energii. Ta wizjonerska decyzja wywo∏a∏a wiele pozytywnych 

reakcji spo∏ecznych i zdoby∏a Duƒskà Nagrod´ Rockwool w roku 

2007.

 Przeczytaj wi´cej na stronie: www.rockwool.dk/sw88766.asp

JAK... 

... wybudowaç Dom Pasywny:
• Nale˝yta izolacja (300-500 mm),

• Energooszcz´dne, potrójnie szklone okna,

• Brak mostków termicznych,

• Sterowana wentylacja z wydajnym odzyskiem ciep∏a,

• Szczelny (powietrznie) dom,

• Optymalne usytuowanie i orientacja domu zapewniajàca 

zyski, ale i ochron´ przed promieniowaniem s∏onecznym,

• Energooszcz´dne wyposa˝enie domu.Dzi´ki zastosowaniu istniejàcej i sprawdzonej technologii mo˝liwe jest uzyskanie domów, których zu˝ycie 
energii b´dzie stanowiç zaledwie u∏amek bie˝àcego Êredniego zu˝ycia! èród∏a: Komisja Europejska (2001), 
duƒskie przepisy budowlane (2006) oraz www.passivhaus.de. 

Dlaczego nale˝y skupiç si´ na efektywnoÊci energetycznej budynków?
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Aby wytworzy∏y si´ paliwa 
kopalne, potrzebne by∏o 300 
milionów lat, podczas gdy budowa 
energooszcz´dnego budynku 
wymaga mniej ni˝ 300 dni.

Niech Dom Pasywny stanie si´ naturalnym wyborem
Szukasz budynku na przysz∏oÊç jako potencjalny nabywca, 

profesjonalny in˝ynier budowlany czy osoba zajmujàca si´ 

tworzeniem przepisów budowlanych?

Je˝eli tak, mo˝esz zaoszcz´dziç 70-90% na kosztach ogrzewania, 

je˝eli wybierzesz dla swojego budynku najlepszà i dobrze 

sprawdzonà technologi´. Koszty jego klimatyzacji równie˝ b´dà 

zminimalizowane. Oszcz´dnoÊci na kosztach ogrzewania powy˝ej 

80% sà uzyskiwane nawet w przypadku obiektów poddawanych 

renowacji. Aktualnie najszerzej rozpowszechnionà koncepcjà jest 

koncepcja „Domu Pasywnego” – do chwili obecnej wybudowano 

ponad 8000 takich budynków. Dobry komfort wewn´trzny, niskie 

rachunki za energi´ oraz niskie koszty utrzymania czynià ten typ 

domów coraz popularniejszym. Jego projekt obejmuje dobrà 

izolacj´ i okna, szczelnà konstrukcj´ bez mostków termicznych oraz 

wydajne systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep∏a. Przez 

wi´kszoÊç zimowych dni darmowa pasywna energia s∏oneczna 

wraz z energià cieplnà pochodzàcà z ludzkich cia∏ i domowych 

urzàdzeƒ w zupe∏noÊci wystarczajà do ogrzania budynku. Roczne 

zapotrzebowanie na ciep∏o mo˝e nie przekraczaç 15 kWh/m2. 

Ca∏kowite zu˝ycie energii pierwotnej jest ograniczone do 120 kWh/

m2 na rok. Te imponujàce oszcz´dnoÊci energii rekompensujà wi´cej 

ni˝ 5-15% dodatkowych kosztów inwestycji.

Wkrótce obowiàzkowo
Unia Europejska planuje, aby do 2016 roku Domy Pasywne oraz 

podobne niezwykle energooszcz´dne budynki sta∏y si´ raczej 

regu∏à ni˝ wyjàtkiem. Zanim do tego dojdzie, normy dla Domów 

Pasywnych stanà si´ obowiàzkowe dla wszystkich nowych 

budynków w Wielkiej Brytanii w roku 2013, a w Niemczech 

i Holandii do roku 2015. Do 2016 roku w Wielkiej Brytanii 

gra b´dzie si´ toczyç o „domy o zerowej emisji w´gla”. Te 

energooszcz´dne budynki mogà równie˝ wytwarzaç energi´, np, 

przy wykorzystaniu paneli s∏onecznych. WyÊcig ku efektywnym 

energetycznie rozwiàzaniom budowlanym zosta∏ rozpocz´ty.

Ile energii mog´ zaoszcz´dziç?

JAK...

...promowaç efektywnoÊç energetycznà w nowych budynkach
Rozpowszechnienie budowy Domów Pasywnych nie nastàpi samo 

z siebie, lecz wymaga wizjonerskiego podejÊcia osób tworzàcych 

przepisy. Wzorcowym przyk∏adem jest wi´kszoÊç regionów w 

Austrii, gdzie takie budynki otrzymujà wsparcie fi nansowe. Rada w 

Vorarlberg uczyni∏a standard Domu Pasywnego obowiàzkowym dla 

wszystkich budynków otrzymujàcych publiczne wsparcie. Obecnie 

odsetek Domów Pasywnych poÊród nowych domów mieszkalnych 

w Austrii wynosi 4% i bardzo szybko roÊnie.
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JAK...

...obliczyç mo˝liwe oszcz´dnoÊci?
Wypróbuj nowy kalkulator energetyczny i zobacz, jakie 

oszcz´dnoÊci mo˝esz poczyniç we w∏asnym domu.

 www.builddesk.com

Nowe budynki stanowià zazwyczaj 1% wszystkich budynków. 

Dlatego te˝ najwi´kszy potencja∏ w dziedzinie oszcz´dnoÊci energii 

stanowià budynki istniejàce. Zbyt cz´sto jeszcze nie podejmuje 

si´ uzasadnionych ekonomicznie termomodernizacji, a nawet 

podczas realizowanych renowacji budynków zaniedbywane 

Jak oszcz´dzaç energi´ w istniejàcych 
budynkach

„Je˝eli UE naprawd´ powa˝nie podchodzi 
do efektywnoÊci energetycznej, to podczas 
kolejnego spotkania szefów paƒstw 
i rzàdów powinno podjàç si´ decyzj´, by 
do 2020r. wszystkie budynki u˝ytecznoÊci 
publicznej w 27 krajach cz∏onkowskich sta∏y 
si´ neutralne pod wzgl´dem emisji CO2.”

Klaus Töpfer, by∏y Dyrektor Wykonawczy Programu 

Ârodowiskowego NZ

jest zastosowanie elementów poprawiajàcych efektywnoÊç 

energetycznà. Poni˝ej przedstawiamy kilka przyk∏adów tego, jak 

przezwyci´˝aç niektóre przeszkody natury praktycznej i prawnej.
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7%

11%

11%

30%

6%

12%

Zainstaluj panele s∏oneczne

Wykonaj izolacj´ Êcian zewn´trznych

Zastosuj energooszcz´dne okna

Wykonaj izolacj´ stropu 

podpiwniczenia

Zamontuj nowoczesny system grzewczy

Wykonaj izolacj´ dachu

Jaki jest potencja∏ typowego budynku w zakresie 
oszcz´dnoÊci energii?
Podane wartoÊci procentowe sà wartoÊciami uÊrednionymi, 

wyliczonymi dla domów w Niemczech. Dlatego mogà si´ one ró˝niç 

w przypadku poszczególnych budynków.
èród∏o: Deutsche Energie-Agentur

Ociepliç budynki

W ciàgu ostatnich kilku lat Wielka Brytania poczyni∏a wiele staraƒ w 

celu polepszenia efektywnoÊci energetycznej istniejàcych budynków. 

Izolacja jest kluczowym instrumentem w redukcji emisji CO2 o 

60% do roku 2050 i umo˝liwieniu przesz∏o 80% oszcz´dnoÊci 

energii w ramach programu Zobowiàzaƒ w Sferze EfektywnoÊci 

Energetycznej. Od roku 2002 do 2008 przesz∏o 2,5 mln murów 

szczelinowych i taka sama liczba strychów zostanie ocieplona. Co 

wi´cej, cele Wielkiej Brytanii w sferze oszcz´dnoÊci energii do 2011 

roku sà jeszcze ambitniejsze.

G∏ówna rol´ odgrywajà najwi´kÊci dostawcy gazu i energii 

elektrycznej (tacy jak British Gas). Wszyscy oni muszà osiàgnàç 

˝àdany cel oszcz´dnoÊci energii. W celu ograniczenia zjawiska tzw. 

niedostatku paliwowego, gdy ludzi nie staç na pokrycie rosnàcych 

kosztów ogrzewania, przynajmniej po∏owa tych oszcz´dnoÊci 

musi zostaç poczyniona w gospodarstwach domowych o niskich 

dochodach, które otrzymujà wsparcie fi nansowe ze strony paƒstwa. 

Dostawcy energii pomagajà organizowaç i cz´Êciowo fi nansujà 

wykonanie dociepleƒ. Wraz z Dyrektywà Europejskà 

o efektywnoÊci wykorzystania fi nalnego i us∏ugach energetycznych 

(2006/32/EC), wi´cej spó∏ek spoza Wielkiej Brytanii b´dzie 

zobowiàzanych do podejmowania podobnych dzia∏aƒ.

Nawet pomimo podj´cia powy˝szych kroków, potencja∏ jest 

wcià˝ olbrzymi. W Wielkiej Brytanii wcià˝ istnieje jeszcze 9-

11 milionów murów szczelinowych. Podobna liczba poddaszy 

ma izolacj´ o gruboÊci mniejszej ni˝ 100 mm lub te˝ wcale jej 

nie posiada. W samym Londynie przesz∏o 1,7 mln domów ma 

lite Êciany, z których 99% nie posiada ˝adnej izolacji. W takich 

przypadkach ciep∏e „palto” izolacji na elewacji mo˝e zdzia∏aç cuda.

Czy Nasz kraj realizuje podobne programy? 

 Przeczytaj wi´cej na stronie: www.defra.gov.uk/environment/
energy/eec
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JAK TO ZROBIå?
JAK... 
...przekszta∏ciç modernizowane budynki w efektywne energetycznie?
Ekonomicznym rozwiàzaniem jest wykonanie dodatkowej izolacji wówczas, gdy na 

miejscu rozstawione jest rusztowanie i sà fachowcy, którzy i tak majà odnawiaç dach 

Twojego domu. Projekt modernizacji nie obejmujàcy izolacji – najefektywniejszego 

sposobu na oszcz´dnoÊci energii w porównaniu do kosztów – to utracona szansa. Mogà 

minàç ca∏e dziesi´ciolecia, zanim pojawi si´ kolejna okazja. Ma∏e budynki stanowià oko∏o 

80% wszystkich budynków. Dlatego te˝ Niemcy zadecydowa∏y, i˝ wszystkie budynki 

przechodzàce renowacj´, niezale˝nie od ich rozmiaru, muszà zostaç zmodernizowane 

w sposób efektywny energetycznie. Unia Europejska równie˝ rozwa˝a obni˝enie 

swojego progu 1000m2, okreÊlonego w Dyrektywie. Aby dopomóc w fi nansowaniu 

takich ulepszeƒ, Niemcy przeznaczy∏y przesz∏o 1,4 mld EUR rocznie na sp∏at´ odsetek 

oraz bezpoÊrednie dotacje do energooszcz´dnych modernizacji istniejàcych budynków. 

Odnowione budynki muszà pod wzgl´dem efektywnoÊci energetycznej spe∏niaç 

przynajmniej minimalne wymagania dla nowych budynków.

JAK... 
...uczyniç budynki u˝ytecznoÊci publicznej efektywnymi energetycznie?
Sektor publiczny stanowi znaczàcà cz´Êç wszystkich budynków. Wcià˝ jednak zbyt wiele 

budynków u˝ytecznoÊci publicznej marnuje energi´ i tym samym pieniàdze podatników.

Jednak od 2008r. sektor publiczny w Europie musi staç si´ przyk∏adem, chocia˝by 

poprzez wynajmowanie, budowanie i nabywanie wy∏àcznie efektywnych energetycznie 

budynków, jak równie˝ poprzez korzystanie z audytów energetycznych i póêniejsze 

wdra˝anie ich zaleceƒ. 

Zmodernizowany budynek Berlaymont w Brukseli by∏ jednym z pierwszych, które 

otrzyma∏y certyfi kat. Pod wzgl´dem oszcz´dnoÊci energii przewy˝sza on normy wielu 

krajów Unii Europejskiej: zu˝ywa on w ciagu roku 87 kWh energii pierwotnej na ogrzanie 

m2 – wg wyliczeƒ Instytutu Fraunhofera. Dom Pasywny zu˝ywa∏by oko∏o po∏ow´ tej iloÊci. 

JAK...
...podejmowaç lokalne inicjatywy?
Je˝eli chodzi o suwerennoÊç energetycznà, USA walczà o 

odzyskanie utraconej wolnoÊci. Rosnàca liczba miast 

i stanów poszukuje nowych obszarów oszcz´dnoÊci energii 

i CO2. Nowy Jork chce staç si´ najbardziej ekologicznym 

miastem w USA, obcinajàc emisj´ gazów cieplarnianych 

o 30% do 2030 r. Jednym z rozwiàzaƒ jest budowa 

samowystarczalnych budynków.

Stan Pensylwania z kolei chce si´ uniezale˝niç od 

importu paliw kopalnych z zagranicy.
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JAK... 
...sprawiç, by poprawa efektywnoÊci energetycznej budynków by∏a ∏atwiejsza?
O ile wielu w∏aÊcicieli domów wie, jak nale˝y oszcz´dzaç energi´ w ich budynkach, 

zrozumienie i kontrolowanie projektu efektywnej energetycznie modernizacji mo˝e 

okazaç si´ dla nich zbyt trudne. Konieczna jest praktyczna pomoc. Stan Vermont w USA 

zapewnia kompleksowe us∏ugi w tym wzgl´dzie. Program Energooszcz´dnych Domów 

w Vermont zapewnia ocen´ energetycznà, zebranie ofert wykonawców modernizacji, 

prowadzi nadzór nad ich pracami, przeprowadza ocen´ energetycznà po modernizacji 

i przygotowuje dokumenty gwarantujàce kredyt hipoteczny na zapewnienie efektywnoÊci 

energetycznej domu. 

 Wi´cej informacji pod adresem: www.erhvt.org 

JAK... 
...przeprowadziç renowacj´ budynku wielorodzinnego 
tak, by spe∏nia∏ normy Domu Pasywnego?
Ten zabytkowy budynek z 1730r. zosta∏ odnowiony z 

wykorzystaniem Êrodków typowych dla Domów Pasywnych. 

Zapotrzebowanie na energi´ grzewczà wynosi∏o wczeÊniej 300 

kWh na m2. Teraz osiàgni´to zapotrzebowanie na poziomie 

15-20 kWh na m2. Tymczasem nawet nowoczesne budynki 

budowane wg najsurowszych przepisów budowlanych UE 

mogà zu˝ywaç trzykrotnie wi´cej energii grzewczej ni˝ ten 

budynek.

JAK... 
...rozwiàzaç problem domów na wynajem i ich 
w∏aÊcicieli?
EfektywnoÊç energetyczna budynków przeznaczonych 

na wynajem stanowi szczególne wyzwanie, poniewa˝ to 

najemcy op∏acajà rachunki za energi´. Dlatego te˝, aby 

nak∏oniç w∏aÊciciela takiego budynku do oszcz´dnoÊci energii, 

konieczne sà specjalne zach´ty. We Francji w∏aÊciciele domów 

czynszowych uzyskujà 40% ulg´ podatkowà za wykonanie 

izolacji budynków wybudowanych przed 1977r.

Czy Nasz kraj oferuje podobne programy?
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Polacy o oszcz´dzaniu energii
Pod has∏em “Szóste paliwo” rozpocz´∏a si´ kolejna ods∏ona 
kampanii spo∏ecznej zainicjowanej przez fi rm´ Rockwool Polska.

Szóste paliwo - oszcz´dnoÊci energii dzi´ki efektywnym energetycznie budynkom 
- to nowoczesne podejÊcie do rozwiàzywania problemów energetycznych. Zamiast 
zwi´kszaç poda˝, mo˝na w pe∏ni zaspokoiç popyt na ciep∏o i komfort zu˝ywajàc mniej 
energii. Nie trzeba spalaç wi´cej gazu, w´gla, ropy (emisje), si´gaç po energi´ jàdrowà 
(bezpieczeƒstwo) czy energi´ ze êróde∏ odnawialnych (koszty). Wystarczy màdrze 
oszcz´dzaç czyli inwestowaç w energooszcz´dnoÊç domów. W ciàgu kilkudziesi´ciu lat 
ich u˝ytkowania koszt Êrodków zmniejszajàcych zu˝ycie energii przez budynek zwróci 
si´ wielokrotnie. Oszcz´dnoÊç energii - szóste paliwo - jest czyste, dost´pne i op∏acalne.

Punkt wyjÊcia do tegorocznych dzia∏aƒ w ramach kampanii “Szóste 

paliwo” stanowi badanie opinii spo∏ecznej przeprowadzone przez 

oÊrodek badawczy TNS OBOP – „Polacy o oszcz´dzaniu energii”1. 

Otrzymane wyniki upewni∏y fi rm´ Rockwool i ekspertów Krajowej 

Agencji Poszanowania Energii (KAPE), ˝e wcià˝ istnieje wielka 

potrzeba edukacji Polaków w dziedzinie oszcz´dzania energii a 

zw∏aszcza energooszcz´dnoÊci budynków. 

Cz´Êç pierwsza raportu, „Zarzàdzanie energià”, zawiera analiz´ 

porównawczà odpowiedzi respondentów na pytania dotyczàce 

sposobów pozyskiwania i oszcz´dzania energii ze szczególnym 

uwzgl´dnieniem znaczenia i roli gospodarstw domowych.

Wyniki zestawienia bywajà zaskakujàce. Ujawniajà nienajlepszy 

obraz rzeczywistego poszanowania energii w naszym kraju. 

1 Badanie „Polacy o oszcz´dzaniu energii” przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska na reprezentatywnej grupie 1005 mieszkaƒców Polski w wieku 15 i wi´cej lat, w dniach 5 – 9 lipca 2007 r.
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Najwi´cej energii zu˝ywajà budynki
Z badania opinii publicznej wynika, ˝e Polacy nie zdajà sobie sprawy 

z tego, jak wiele energii nowoczesne spo∏eczeƒstwa, wi´c i my 

zu˝ywamy na cele bytowe. Na ogrzewanie budynków, w których 

mieszkamy, pracujemy, sp´dzamy czas wolny, ich oÊwietlenie, 

podgrzanie ciep∏ej wody, klimatyzacj´, u˝ytkowanie sprz´tu RTV 

i AGD, itp. potrzebujemy wi´cej energii ni˝ ca∏y przemys∏ czy 

transport. 

Nic w tym dziwnego, gdy uÊwiadomimy sobie, ˝e ponad 80 % 

czasu sp´dzamy w budynkach, które sta∏y si´ naszym podstawowym 

Êrodowiskiem ˝yciowym. Tymczasem ankietowani odpowiadali, ˝e 

ga∏àê gospodarki zu˝ywajàca najwi´cej energii to przemys∏– sàdzi 

tak a˝ 71% spo∏eczeƒstwa. Budynki zosta∏y wymienione przez 

zaledwie 18% ankietowanych, transport – 6%, a 5% Polaków nie 

potrafi ∏o udzieliç ˝adnej odpowiedzi na to pytanie.

Zu˝ycie energii w gospodarstwach domowych

Jedynie 4 na 100 
Polaków wie, ˝e w 
gospodarstwach 
domowych a˝ 70% 
zu˝ywanej przez nie 
energii przypada na 
ogrzewanie.

Na koszyk op∏at, które w bud˝ecie domowym sà sta∏e, sk∏adajà si´ op∏aty za pràd, gaz, w´giel, 

ciep∏à wod´, centralne ogrzewanie. Mimo nasycenia gospodarstw domowych sprz´tem AGD i 

elektrycznym, to ogrzewanie budynków i mieszkaƒ nadal poch∏ania najwi´cej energii. 

Polacy o tym nie wiedzà. Na pytanie jaki procent energii zu˝ywanej przeci´tnie w gospodarstwie 

domowym stanowi ogrzewanie mieszkania czy domu:

• Tylko 4 % badanych trafnie oceni∏o, ˝e ogrzewanie ma ponad 60% udzia∏ w ca∏kowitym zu˝yciu 

energii przez gospodarstwa domowe. W rzeczywistoÊci jest to Êrednio nawet ponad 70%.

• A˝ ponad 60% ankietowanych zdecydowanie zani˝y∏o udzia∏ ogrzewania w ca∏kowitym zu˝yciu 

energii przez gospodarstwa domowe, uznajàc, ˝e nie przekracza on 40 lub nawet 20%.

• Prawie 1/4 Polaków nawet nie próbowa∏o oceniç, jaka cz´Êç energii zu˝ywana jest na ogrzewanie 

ich mieszkania czy domu. 

82% Polaków nie zdaje sobie 
sprawy, ˝e najwi´cej energii 
zu˝ywa si´ na eksploatacj´ 
budynków.

èród∏o: Raport TNS OBOP „Polacy o oszcz´dzaniu energii” na zlecenie 
Rockwool Polska.

Ponad 40% wykorzystywanej w Polsce energii przypada 
na budynki. Najwi´cej bo ponad 34% zu˝ywa si´ jej 
w budynkach mieszkalnych. Pozosta∏e ponad 6% 
przypada na obiekty handlowe, s∏u˝by zdrowia, szko∏y, 
biura, urz´dy, budynki przemys∏owe.
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Co zrobiç, ˝eby mieszkaç tanio i zdrowo?

A˝ 86 % spo∏eczeƒstwa 
kojarzy oszcz´dzanie 
energii prawie wy∏àcznie z 
oszcz´dnoÊcià elektrycznoÊci 
(oÊwietlenia).

Ze wzgl´du na coraz trudniejszy dost´p do surowców 

energetycznych i zwi´kszajàce si´ zapotrzebowanie na energi´, 

jej ceny wcià˝ rosnà. Przyk∏adowo: w latach 1990 – 2004 dla 

gospodarstw domowych w Polsce ceny energii wzros∏y od dwu- 

do trzy i pó∏krotnie. Prognozuje si´ ich dalszy systematyczny 

wzrost.

Utrzymanie domu czy mieszkania stanowi istotnà pozycj´ 

w wydatkach domowych, podobnie jak koszt ogrzewania 

szkó∏, przychodni, szpitali to du˝e obcià˝enie ich bud˝etów. 

Energooszcz´dnoÊç jest dobrym sposobem redukcji kosztów 

sta∏ych przy pe∏nym zaspokajaniu potrzeb i poprawie komfortu 

pomieszczeƒ.

Polacy, zapytani o sposoby oszcz´dzania energii, wskazywali 

g∏ównie na oszcz´dzanie energii elektrycznej przez gaszenie Êwiate∏ 

w pokojach, które nie sà wykorzystywane – 86%, oraz na wymian´ 

˝arówek na energooszcz´dne – 80% odpowiedzi. 

Co ciekawe, wymian´ okien i drzwi zewn´trznych wskaza∏o 

83% a ocieplenie Êcian i/lub dachu budynku jako dobry sposób 

oszcz´dzania energii wskaza∏o jednak a˝ 3/4 Polaków. 

Okazuje si´ zatem, ˝e wi´kszoÊç respondentów posiada ju˝ 

wiedz´, jak mo˝na oszcz´dzaç energi´ i uznaje termomodernizacj´ 

budynków za bardzo wa˝nà. Niestety niewielu z tej wiedzy korzysta. 

Tylko 34% Polaków ociepla Êciany i dachy swoich domów, mimo ˝e 

mo˝e to przynieÊç du˝e oszcz´dnoÊci energii, wielokrotnie wi´ksze 

ni˝ oszcz´dzanie energii elektrycznej.

Popraw´ efektywnoÊci energetycznej budynku zaczyna si´ od 

zmniejszania strat ciep∏a przez zewn´trzne przegrody budowlane: 

Êciany, dachy, okna  i wentylacj´. Ucieczk´ ciep∏a mo˝na ∏atwo 

powstrzymaç docieplajàc Êciany, dachy, piwnice, wymaniajàc okna 

na bardziej izolacyjne.

Nast´pnie powinno si´ zadbaç o prawid∏owy  stan techniczny 

urzàdzeƒ i instalacji do wytwarzania i rozprowadzania ciep∏a w 

budynku. 

Zdj´cie termowizyjne domu ˝le ocieplonego. 
Zró˝nicowanie kolorów pokazuje rozk∏ad 
temperatur na zewn´trznej powierzchni 
budynku przy temperaturze otoczenia -25 °C. 
Kolor czerwony i ˝ó∏ty oznaczajà najwi´ksze 
straty ciep∏a.
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Termomodernizacja budynków, polegajàca na 

remontach z zastosowaniem Êrod ków prowadzàcych 

do zmniejszenia strat ciep∏a, a tym samym znaczàcej 

redukcji zu˝ycia energii, pozwala na oszcz´dnoÊci w 

bud˝etach poszczególnych gospo darstw, spo∏ecznoÊci 

i sektorów gospodarki, a przy tym na op∏acalne 

ograniczenie emisji CO2. 

Dzia∏ania poprawiajàce energooszcz´dnoÊç 

budynków niosà zatem nie tylko korzyÊci ekonomiczne, 

ale równie˝ ekologiczne. Do pozytywnych dla 

Êrodowiska efektów, zaliczyç mo˝na spowolnienie 

eksploatacji nieodnawialnych êróde∏ energii, 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i unikni´cie 

kosztów zewn´trznych spowo dowanych zmianami 

klimatu. 

„Szóste paliwo” czyli oszcz´dnoÊç energii, uzyskana 

dzi´ki energooszcz´dnym budynkom jest dost´pnym 

êród∏em energii o potwierdzonych ekonomicznie 

walorach dla u˝ytkowników budynków i dla 

gospodarki. Stosowanie „Szóstego paliwa” pozwala 

oszcz´dzaç nieodnawialne êród∏a energii i zmniejszyç 

emisj´ CO2 do atmosfery.

„Szóste paliwo” to racjonalny sposób na 

zapewnienie Polakom lepszego standardu ˝ycia i 

bezpieczniejszej przysz∏oÊci.

Kompleksowa termomodernizacja 
budynków mo˝e zmniejszyç zu˝ycie energii 
nawet o 70 – 90%, czyli tym sposobem 
mo˝na zaoszcz´dziç dziesi´ciokrotnie 
wi´cej ni˝ dzi´ki oszcz´dnemu u˝ywaniu 
sprz´tów AGD i RTV. O kilkaset z∏otych 
rocznie mniej wyda∏by ka˝dy statystyczny 
Polak, gdyby poddano termomodernizacji 
tylko te budynki, dla których jest ona 
ekonomicznie uzasadniona. Wszyscy razem 
zaoszcz´dzilibyÊmy corocznie oko∏o 20 mld 
z∏otych i tyle moglibyÊmy przeznaczaç na 
inne wydatki i inwestycje.

2 „Oszacowanie potencja∏u zmniejszenia zu˝ycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 
Polsce”,Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice, styczeƒ 2006, na zlecenia WWF.

Wed∏ug oszacowaƒ termomodernizacja istniejàcych 
budynków mieszkalnych pozwoli∏aby zaoszcz´dziç rocznie 
oko∏o 10 mln ton w´gla
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Czy jakoÊç powietrza w Twoim domu jest tak dobra jak to 
mo˝liwe? Wi´kszoÊç ˝ycia sp´dzamy w budynkach. Tymczasem 
uszkodzenia spowodowane przez wilgoç sà wcià˝ obecne w 
zbyt du˝ej liczbie domów – niemieckie badania mówià o 20% 
domów. Wilgoç i grzyby zwi´kszajà ryzyko wyst´powania 
reakcji alergicznych. Jak mo˝na temu zaradziç?

Jak zapewniç zdrowy mikroklimat wn´trz?
Izolacja, szczelna konstrukcja i sterowana wentylacja majà 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepszego komfortu 
wewn´trznego. Nale˝ycie wykonana izolacja pomaga w 
utrzymaniu przyjemnej i stabilnej temperatury wn´trza 
na poziomie 20-26°C pomimo zimowych mrozów i letnich 
upa∏ów. Bez niej nawet kosztowne ogrzewanie bàdê 
klimatyzacja nie sà w stanie wyeliminowaç nieprzyjemnych 
przeciàgów powodowanych przez ró˝nice temperatur.

Izolacji termicznej nigdy nie jest za wiele! Jednak, je˝eli 
zastosujesz zbyt ma∏à gruboÊç izolacji lub niewystarczajàcà 
wentylacj´, bàdê prace budowlane zostanà wykonane 
niestarannie, pojawi si´ ryzyko, ˝e ciep∏e i wilgotne powietrze 
b´dzie si´ kondensowaç na zimnych i êle ocieplonych 
powierzchniach. Kondensacja mo˝e powodowaç powstanie 
wilgoci, która umo˝liwi rozwój pleÊni i grzybów.

Komfort
Wentylacja
Wilgoç musi byç usuwana z budynku za poÊrednictwem 
systemu wentylacji. Przeci´tna czteroosobowa rodzina 
ka˝dego dnia wprowadza do powietrza zajmowanego 
wn´trza do 15 litrów wilgoci. Niska jakoÊç powietrza we 
wn´trzu mo˝e powodowaç bóle g∏owy, poczucie dyskomfortu 
oraz negatywnie wp∏ywaç na koncentracj´. Czyste, Êwie˝e 
powietrze jest niezb´dne dla dobrego samopoczucia.

Je˝eli mieszkasz w budynku nie posiadajàcym 
automatycznego systemu wentylacji (patrz strona 10), kilka 
razy dziennie otwieraj na krótko okna. W ten sposób szybko 
odÊwie˝ysz powietrze w mieszkaniu. W zimne zimowe dni 
5-minutowe wietrzenie (przy wy∏àczonych grzejnikach) 
mo˝e wystarczyç do ca∏kowitej wymiany powietrza bez 
dramatycznego sch∏odzenia ciep∏ych powierzchni w budynku. 
W bezwietrzne letnie dni konieczne mo˝e byç 30-minutowe 
wietrzenie.

Etykiety klimatu wewn´trznego
Produkty Rockwool otrzyma∏y fi ƒski znak „M1”, oznaczajàcy 
spe∏nianie najostrzejszych wymogów w Europie – nie 
uwalniajà one krytycznych iloÊci zapachów, czàsteczek czy 
lotnych zwiàzków organicznych. Ponadto niektóre produkty 
Rockfon do akustycznej izolacji sufi tów otrzyma∏y Duƒskà 
Etykiet´ Klimatu Wewn´trznego.

Dobra izolacja i wentylacja wp∏ywajà na popraw´ mikroklimatu wn´trza

1. Wykonaj prawid∏owo izolacj´, wype∏nij szczeliny, unikaj mostków 

termicznych. Poprawisz w ten sposób komfort 

i zapobiegniesz kondensacji.

2. Zadbaj o prawid∏owà wentylacj´. JeÊli budynek jest szczelny, 

system wentylacji wraz z odzyskiwaniem ciep∏a mo˝e zrobiç to 

automatycznie i energooszcz´dnie. 

3. Utrzymuj konstrukcje budowlane w stanie suchym, zapobiegaj 

nieszczelnoÊciom i utrzymuj nienaruszone membrany 

przeciwwilgociowe. ZawartoÊç wilgoci w drewnopochodnych 

materia∏ach budowlanych poni˝ej 15% zapobiega powstawaniu 

grzybów i pleÊni.

4. Ha∏as jest najlepiej poch∏aniany przez materia∏y, 

 które majà otwartà struktur´, takie jak zas∏ony tekstylne 

 lub akustyczne sufi ty ze skalnej we∏ny mineralnej. 

5. Zapewnij odpowiednie oÊwietlenie i odbicie Êwiat∏a. 

6. Utrzymuj budynek w czystoÊci. 

7. Wybierz materia∏y niskoemisyjne, które nie uwalniajà 

krytycznej iloÊci szkodliwych gazów, czàsteczek lub zapachów. 

Pomocne mogà okazaç si´ wydawane w niektórych krajach 

etykiety klimatu wewn´trznego.

Siedem wskazówek s∏u˝àcych poprawie mikroklimatu wn´trza:
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Izolacja elewacji tych duƒskich 
mieszkaƒ w Århus rozwiàza∏a 
problem kondensacji i rozwoju 
pleÊni.

Odnowiony budynek
200mm izolacji (technologa Domu Pasywnego)
nowe okna w technologii Domu Pasywnego

Temperatura zewn´trzna: -5°C
Temperatura wn´trza: 20°C
Temperatura powierzchni wynosi teraz ponad 16°C 
i nie ma ju˝ problemów z kondensacjà czy obecnoÊcià pleÊni. 
WilgotnoÊç rz´du 62% nie stanowi ju˝ problemu.

Stary, nieocieplony budynek
Pomimo instalacji nowych okien, w pobli˝u oÊcie˝y okiennych i wszelkich po∏àczeƒ 
oraz za meblami nadmiar wilgoci mo˝e si´ kondensowaç i mo˝e pojawiç si´ pleÊƒ.

Temperatura zewn´trzna: -5°C
Temperatura wn´trza: 20°C
Temperatura powierzchni: oko∏o 9°C

W jaki sposób izolacja zapobiega kondensacji i pojawianiu si´ pleÊni?

èród∏o: Instytut Domów Pasywnych
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Co dzieƒ i co noc miliony ludzi na ca∏ym Êwiecie sà nara˝one na 

niepo˝àdany ha∏as. Ha∏as jest przyczynà stresu, utraty koncentracji 

oraz z∏ego samopoczucia. Mo˝e on spowodowaç wynikajàce ze stresu 

schorzenia kardiologiczne, jak równie˝ mo˝e mieç powa˝ne negatywne 

skutki spo∏eczne i ekonomiczne. Wed∏ug Âwiatowej Organizacji Zdrowia 

oko∏o 120 milionów ludzi ma problemy z uszkodzeniem s∏uchu.

Brak izolacji akustycznej, nie tylko obni˝a jakoÊç ˝ycia osób ˝yjàcych 

obok ha∏aÊliwych sàsiadów, lecz równie˝ pozbawia wielu z nas 

swobody cieszenia si´ muzykà lub uprawiania innych radosnych, choç 

ha∏aÊliwych form dzia∏alnoÊci.

Trzy rzeczy do zapami´tania
Elementy zdrowego budynku muszà ograniczaç echo i pog∏os 

wewnàtrz pomieszczeƒ, umo˝liwiaç przenikanie dêwi´ków pomi´dzy 

pomieszczeniami oraz zapobiegaç ha∏asowi wdzierajàcemu si´ z 

zewnàtrz budynku. Ju˝ ha∏as rz´du 30 dB(A) przeszkadza w Ênie. 

Ha∏as o poziomie 35 dB(A) przeszkadza w zrozumieniu rozmowy w 

mniejszych pomieszczeniach.  Nale˝y równie˝ unikaç nieprzyjemnego 

pog∏osu, powstajàcego w pomieszczeniach o zbyt du˝ej liczbie 

twardych powierzchni. 

W jaki sposób pomaga skalna we∏na mineralna
Skalna we∏na mineralna Rockwool posiada otwartà w∏óknistà struktur´, 

dzi´ki czemu jest materia∏em idealnie poch∏aniajàcym dêwi´ki, tym 

samym regulujàcym poziom ha∏asu. Produkty Rockwool redukujà 

og∏uszajàcy ha∏as pochodzàcy od maszyn oraz dzia∏alnoÊci ludzi. 

Zastosowanie akustycznych sufi tów podwieszanych Rockfon mo˝e 

zdecydowanie zmniejszyç pog∏os i zapobiec zjawisku echa 

w pomieszczeniu. Zielone ekrany akustyczne RockDelta umieszczane 

wzd∏u˝ tras oraz systemy t∏umienia drgaƒ trakcji kolejowych RockDelta 

os∏abiajà dokuczliwy ha∏as komunikacyjny. Problem ten dotyka 40% 

obywateli Unii Europejskiej i mo˝e obni˝yç wartoÊç nieruchomoÊci o 

1,6% za ka˝dy decybel powy˝ej 55 dB.

Ró˝nica 10 dB jest odczuwana przez ucho cz∏owieka jako 

podwojenie (lub zredukowanie do po∏owy) g∏oÊnoÊci dêwi´ku. Dobra 

konstrukcja Êcian z izolacjà Rockwool mo˝e dopomóc w zapewnieniu 

wielu godzin dobrego snu! Mo˝e równie˝ zredukowaç przenikanie 

dêwi´ku do przesz∏o 55 dB. (wartoÊç Rw), co stanowi wynik o 20 dB 

lepszy ni˝ w przypadku kiepskiej konstrukcji bez izolacji.

ABC – w jakiej klasie si´ plasujesz?
Wymogi dotyczàce redukcji ha∏asu nie polepsza∏y si´ szybko, o ile 

w ogóle dochodzi∏o do ich zaostrzenia. Duƒskie przepisy budowlane 

wkrótce przedstawià oznaczenia jakoÊci akustycznej dla nowych 

lokali. Aby dostaç si´ do Klasy C (minimalne wymogi), t∏umienie 

ha∏asu powinno byç wystarczajàce, by zadowoliç 50% mieszkaƒców, 

podczas gdy niezadowolenia nie powinno wyra˝aç wi´cej ni˝ 35% 

mieszkaƒców.

JAK... 

...ograniczyç ha∏as w Twoim budynku:
• U˝ywaj materia∏ów, które dobrze poch∏aniajà dêwi´ki, takich 

jak skalna we∏na mineralna,

• ¸àcz je z materia∏ami o bardzo du˝ej masie, 

• Unikaj szczelin, zw∏aszcza tam, gdzie Êciany stykajà si´ z 

pod∏ogami i stropami, 

• Izoluj przeciw wibracjom - zadbaj o detale, 

• Unikaj zbyt wielu g∏adkich i twardych powierzchni w 

pomieszczeniu, 

• Akustyczne sufi ty podwieszane, tekstylia oraz inne materia∏y 

z otwartymi strukturami pomagajà zapobiegaç zjawisku 

pog∏osu,

• Kupuj urzàdzenia emitujàce mniej ha∏asu,

• Wyrabiaj dobre nawyki uwzgl´dniajàce zasad´: „g∏oÊniej nie 

znaczy lepiej”,

• Ekrany akustyczne – w po∏àczeniu z dobrze zaizolowanymi 

oknami, Êcianami i dachem – pomagajà wyciszyç ha∏as 

uliczny.

 Dowiedz si´ wi´cej o sposobach ograniczania ha∏asu na stronie 
 www.rockwool.pl 
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0 èród∏o: Âwiatowa Organizacja Zdrowia

Zaburzenia snu

Utrudnienia w komunikacji

Powa˝ne rozdra˝nienie (ha∏as na zewnàtrz)

Uszkodzenie s∏uchu 
(codzienny ha∏as - przez 24 godziny)

Uszkodzenie s∏uchu 
(codzienny ha∏as - przez 1 godzin´)

Uszkodzenie s∏uchu u dzieci 
(ha∏as chwilowy)

Uszkodzenie s∏uchu u doros∏ych 
(ha∏as chwilowy)

Szkodliwy wp∏yw ha∏asu na zdrowie

Redukcja ha∏asu
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JAK... 

...s∏uchaç i uczyç si´?
Przysz∏e bogactwo spo∏eczeƒstwa rodzi si´ w naszym systemie 

edukacyjnym. Jednak˝e „piekielny ha∏as” jest rzeczywistoÊcià w zbyt 

wielu szkolnych klasach. Miliony lat szkolnej nauki w skupieniu sà 

tracone z powodu s∏abej akustyki. Gdy mowa nauczyciela staje si´ 

niewyraêna na skutek pog∏osu w klasie, trudno jest zrozumieç, co 

mówi, skoncentrowaç si´ na nauce i zachowaç cisz´. W ten sposób 

tworzy si´ b∏´dne ko∏o narastania ha∏asu.

Czas pog∏osu nie powinien przekraczaç 0,6 sekundy. Nawet ju˝ 

przy czasie pog∏osu 0,7 sekundy tylko 67% wypowiedzianych s∏ów 

jest zrozumia∏e – w przypadku czasu pog∏osu 1,7 sekundy wartoÊç 

ta spada do mniej ni˝ po∏owy (40%). Zjawisko to dok∏ada si´ do 

problemów osób z zaburzeniami s∏uchu lub takich, dla których j´zyk 

nauczania nie jest j´zykiem ojczystym.

W Niemczech, kraju, który w przeprowadzonych przez PISA 

mi´dzynarodowych badaniach nad nauczaniem osiàgnà∏ wyniki nie 

do przyj´cia, jedno na czworo dzieci ma zaburzenia s∏uchu, 

a dodatkowo wielu uczniów pochodzi z rodzin, których j´zykiem 

ojczystym nie jest j´zyk niemiecki.

Jednak takim problemom wywo∏anym przez ha∏as mo˝e zapobiec 

poprawa akustyki wn´trz. W szkole Droste-Hülshoff w Belinie, 

akustyczne, absorbujàce ha∏as sufi ty podwieszane 

i ok∏adziny Rockfon w po∏àczeniu z absorbujàcà dêwi´ki posadzkà 

zmniejszy∏y pog∏os o dwie trzecie: z 1,7 sekundy do zaledwie 0,5 

sekundy. Rozwiàzanie Rockfon b´dzie dzia∏aç przez wiele lat. 

Obecnie prowadzone sà seminaria zach´cajàce do dokonywania 

ma∏ych inwestycji (1000 – 2000 EUR na klas´, lub mniej ni˝ wartoÊç 

miesi´cznej pensji) w wi´kszej iloÊç szkolnych klas.

 Patrz te˝ raport niemieckiej TV:
 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/in halt/
 28/0,4070,5268412-0,00.html

Po: „Teraz naprawd´ lepiej 
s∏ychaç nauczycielk´. Zw∏aszcza w 
moim przypadku, gdy siedz´ 
w ostatnim rz´dzie.” 

uczeƒ

Przed: „To dla mnie niezwykle 
m´czàce. Naprawd´ mo˝na 
nabawiç si´ stresu.”

Diana Lammert, nauczycielka, Berlin
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Porzàdek we 
w∏asnym domu
Wp∏yw produkcji oraz produktów Rockwool

Pozytywny bilans Êrodowiskowy
Energooszcz´dna izolacja Rockwool jest jednym z niewielu 
produktów przemys∏owych o pozytywnym ogólnym bilansie 
Êrodowiskowym. Poprawa tego bilansu ma kluczowe 
znaczenie. Wszystkie z 23 naszych fabryk powinny byç w 
stanie wykazywaç si´ efektywnym wykorzystaniem zasobów 
naturalnych, odpowiedzialnoÊcià za sprawy lokalne oraz 
poszanowaniem praw swoich sàsiadów.

W 2006 roku ponownie uzyskano lepsze wyniki:
• Siedem z 13 kluczowych wskaêników Êrodowiskowych 

wykazuje pozytywnà tendencj´ od 2002 do 2006 roku 
(patrz str. 25).

• Kontynuowana by∏a dobra tradycja zdobywania nagród 
Êrodowiskowych. Rockwool Ltd. w Wielkiej Brytanii 
zdoby∏o kolejnà takà nagrod´.

• W 2006 r. Grupa Rockwool nie by∏a zaanga˝owana w 
˝adne spory sàdowe dotyczàce ochrony Êrodowiska.

Obowiàzujàce zielone standardy
Wszystkie fi rmy nale˝àce do Grupy muszà spe∏niaç standardy 
uwzgl´dniajàce procedury bezpieczeƒstwa, zakresy 
odpowiedzialnoÊci oraz metody oceny. W niektórych 
przypadkach polityka Êrodowiskowa Grupy wykracza poza 
lokalne wymagania ustawodawcze. Przestrzeganie tej polityki 
jest regularnie kontrolowane.

Niektóre spó∏ki wybra∏y certyfi kowane systemy 
zarzàdzania, takie jak ISO 14001 lub EMAS, podlegajàce 
audytom przeprowadzanym przez zewn´trznych ekspertów. 

JAK... 

wytwarza si´ izolacj´ Rockwool
Proces produkcji Rockwool przypomina naturalnà aktywnoÊç 

wulkanu – skalna we∏na mineralna jest wytwarzana poprzez 

topienie ska∏ magmowych, wapnia oraz brykietów z materia∏ów 

wtórnych z innymi surowcami w temperaturze 1500°C w piecu 

ogrzewanym koksem. P∏ynna masa skalna jest przekszta∏cana 

we w∏ókna. Aby produkty by∏y trwale i trudnozwil˝alne, 

dodawane jest spoiwo i Êrodki hydrofobizujàce. We∏na mineralna 

jest nast´pnie podgrzewana do oko∏o 200°C po to, aby w 

koƒcowym procesie nastàpi∏a pe∏na polimeryzacja dodanych 

˝ywic i stabilizacja materia∏u przed jego koƒcowà obróbkà. 

Wyposa˝enie chroniàce Êrodowisko – fi ltry, podgrzewacze, 

dopalacze oraz inne systemy czyszczenia i kolekcji powodujà, ˝e 

ca∏y proces technologiczny - „ujarzmiony wulkan”- odbywa si´ 

z poszanowaniem Êrodowiska naturalnego. 

 Zobacz fi lm „Cz∏owiek i Êrodowisko” na
 www.rockwool.com/sw13164.asp

W roku 2006 przeprowadzono ca∏kowità liczb´ 40 
audytów Êrodowiskowych, energetycznych, po˝arowych 
i bezpieczeƒstwa. Ârednio ka˝da fabryka Rockwool przechodzi 
przynajmniej jednà takà kontrol´ w roku.
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Nie uwzgl´dniajà wp∏ywu zastosowanych produktów. Bilans ekologiczny produktu izolacyjnego w ca∏ym cyklu jego istnienia zosta∏ 

przedstawiony na wykresach na stronach 26 i 28.

2002 = Indeks 100  2002  2003  2004  2005 2006 Zmiana Komentarze

      trend 5-letni Strona

Fabryki uwzgl´dnione w zestawieniu  23  20 21  21 21  

Energia  100  98  95  91 90  26

Dwutlenek w´gla 1  100  97  98  97 102 = 28-29

Tlenek w´gla 1+3  100  108  132  137 141  28-29

Dwutlenek siarki 2  100  106  96  105 104   = 28-29

Dwutlenek azotu 1+2+3+4  100  105  107  105 94 = 28-29

Amoniak 2+3+4  100  93  93  83 75  28-29

Formaldehyd 3  100  67  61  70 63  28-30

Fenol 3  100  100  79  70 72  28

Zu˝ycie wody 100  89  86  86 81  28-29

Py∏  100  120  96  102 108  29

Odpady na sk∏adowiskach  100  70  62  47 56  31

Recykling- wykorzystanie pozosta∏oÊci z innych sektorów przemys∏u  100  103  95  101 103 = 31

Wypadki na milion roboczogodzin (nie indeksowane)  19,1  15,8  15,6  16,2 11,5  30

1. Gazy cieplarniane, 2. KwaÊne deszcze, 3. Smog, 4. Eutrofi zacja

Powy˝sze wskaêniki Êrodowiskowe dotyczà zu˝ycia i emisji w fazie produkcyjnej w fabrykach Rockwool. Zu˝ycie energii wyliczane jest w MWh, a zu˝ycie wody w m3. 
Wszystkie pozosta∏e wskaêniki oblicza si´ wagowo. Wskaêniki indeksuje si´ i przedstawia w przeliczeniu na ton´ wyprodukowanej skalnej we∏ny mineralnej, z wyjàtkiem 
wskaênika wypadków wÊród pracowników (produkcyjnych) fabryk, który dotyczy miliona godzin roboczych. W 2002 roku 3 fabryki zosta∏y zamkni´te. Nasza druga fabryka 
na W´grzech, zakupiona na kilka dni przed koƒcem 2003 roku, zosta∏a w∏àczona do obliczeƒ za rok 2004. W jednej z nowo zakupionych fabryk niektóre dane nie by∏y 
rejestrowane.  

      Zielona uÊmiechni´ta buzia pokazuje pozytywnà tendencj´ w latach 2002 - 2006. 

      Czerwona symbolizuje niepowodzenie w latach 2002 - 2006.

 =   oznacza sta∏y trend w latach 2002-2006 (maksymalnie 2% zmiana pi´cioletniej Êredniej).

Dane Êrodowiskowe informujàce o produkcji Rockwool

Od roku 2002 zu˝ycie wody przez Grup´ Rockwool na 
wyprodukowanà jednostk´ zosta∏o obni˝one o 19%.
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Wp∏yw naszej produkcji
EfektywnoÊç energetyczna jest priorytetem od wielu lat. Jest 
równie˝ kluczowa w obni˝aniu innych wp∏ywów produkcji na 
Êrodowisko, takich jak emisje CO2, NOx i SO2. W nowo nabytych 
fabrykach wdro˝enie know-how Rockwool poprawi∏o efektywnoÊç 
energetycznà o 50% dla ka˝dej wyprodukowanej jednostki przy 
jednoczesnej poprawie jakoÊci produktu, ochrony Êrodowiska oraz 
terminowoÊci dostaw.

W roku 2006 uzyskano 10% popraw´ efektywnoÊci energetycznej 
w porównaniu do 2002r.

Dobry sàsiad
Nasz pozytywny wp∏yw na Êrodowisko zale˝y od dobrych i 
odpowiedzialnych relacji z osobami, które za sàsiada majà fabryk´ 
Rockwool. Nowy zak∏ad w Chorwacji jest najnowoczeÊniejszà fabrykà, 
która zosta∏a wybudowana z wykorzystaniem najlepszej dost´pnej 
technologii Êrodowiskowej. Jednak sama technologia nie zapewni 
zaufania. Grupa Rockwool zawsze jest gotowa do otwartego dialogu 
majàcego na celu zaspokojenie ciekawoÊci, a czasem naturalnego 
sceptycyzmu naszych nowych i starych sàsiadów.

èród∏o: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

JAK... 

...oszcz´dzaç energi´ w technologicznych procesach 
przemys∏owych?
Przeprowadzaj cz´sto audyty energetyczne, wdra˝aj w∏aÊciwe 

rozwiàzania i czerp korzyÊci z oszcz´dnoÊci energii! W polskim 

zak∏adzie w Ma∏kini zaoszcz´dzone zostanie rocznie 200.000 

EUR – to oÊmiokrotnie wi´cej, ni˝ wynosi∏a wartoÊç inwestycji 

w polepszenie efektywnoÊci energetycznej.

Ocena cyklu ˝ycia (LCA)
Izolacja Rockwool jest jednym z produktów, które oszcz´dzajà najwi´cej energii. Typowy produkt do izolacji poddasza o gruboÊci 250mm – wytworzony i zainstalowany 
w warunkach klimatycznych Danii, eksploatowany przez 50 lat (tyle, ile budynek) – zaoszcz´dzi 128 razy wi´cej energii pierwotnej ni˝ zosta∏o zu˝yte na jego 
wyprodukowanie, transport i utylizacj´. Pozytywne oddzia∏ywanie, tj. dodatni bilans energetyczny, zaczyna si´ ju˝ po 5 miesiàcach od chwili zainstalowania wyrobu.
    To ostro˝nie wybrany przyk∏ad. Dla produktów s∏u˝àcych do izolacji rurociàgów wysokotemperaturowych, zwrot kosztów energetycznych mo˝na uzyskaç poni˝ej 24 
godzin, a zwrot zainwestowanej w produkcj´ energii jest ponad 10.000-krotny.

Wykorzystana w cyklu istnienia wyrobów
Zaoszcz´dzona w cyklu istnienia wyrobów

èród∏o: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Ekobilans Rockwool: Energia  

Pozytywny wp∏yw naszych produktów

-1 +128

 Zapoznaj si´ ze zgodnà z ISO 14000 analizà LCA. 
 Mi´dzynarodowy Dziennik Oceny Cyklu Istnienia, 
 nr 9/2004, str. 53-56 i 122-129

Energia a wp∏yw Rockwool
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Podsumowanie Polityki Ârodowiskowej 
Grupy

Przy zaanga˝owaniu wszystkich fi rm nale˝àcych do Grupy i po 

rozmowach z ich Dyrektorami Naczelnymi, Grupa Rockwool 

nakreÊli∏a zasady polityki Êrodowiskowej. Zgodnie z nià nasze fi rmy 

zobowiàzujà si´ do:

• Przeprowadzania analizy Êrodowiskowej ka˝dego projektu 

dotyczàcego nowego sprz´tu produkcyjnego i nowych 

produktów, przed jego rozpocz´ciem.

• Posiadania systemu zarzàdzania Êrodowiskowego, który opisuje 

zakres odpowiedzialnoÊci i podaje procedury kontroli oraz 

zobowiàzuje do sta∏ego ulepszania tego systemu.

• Zapewnienia, ˝e fabryki nie sprawiajà problemów sàsiadom 

w wi´kszym zakresie ni˝ jest to dopuszczalne w rejonach, w 

których zlokalizowany jest równie˝ przemys∏ budowlany.

• Jako minimum, przestrzegania warunków, na∏o˝onych 

przez organy ustawodawcze; jeÊli tak si´ nie stanie, fi rmy 

sà zobowiàzane do natychmiastowego poinformowania 

odpowiednich w∏adz i do podj´cia kroków zmierzajàcych do 

wype∏nienia zobowiàzaƒ.

• Prowadzenia otwartego dialogu z grupami zainteresowanymi 

- klientami, organami ustawodawczymi, inwestorami, 

pracownikami, dostawcami i sàsiadami - w celu zabezpieczenia 

wspólnych interesów i wymagaƒ Êrodowiskowych.

• Przeprowadzania audytów w fabrykach i wspierania prac 

na rzecz ochrony Êrodowiska przy pomocy Dzia∏u Ochrony 

Ârodowiska Grupy Rockwool.

Firmy nale˝àce do Grupy Rockwool przystàpi∏y do Mi´dzynarodowej 

Izby Handlowej (ICC) dla wspierania zrównowa˝onego rozwoju i 

przestrzegajà Zasady Zarzàdzania Ârodowiskowego.
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Wykorzystane w cyklu ˝ycia
Zaoszcz´dzone w cyklu ˝ycia

Oszcz´dnoÊç energii wp∏ywa na polepszenie 
jakoÊci powietrza atmosferycznego. Dzi´ki 
typowemu produktowi Rockwool do 
izolacji poddaszy emisja zanieczyszczeƒ do 
powietrza jest 61-162 razy mniejsza, ni˝ 
iloÊç wyemitowana w trakcie jego produkcji. 

Wp∏yw naszych produktów

Ekobilans Rockwool: Smog (ekwiwalent C2H4)                 

Ekobilans Rockwool: Eutrofi zacja (ekwiwalent PO4
3-) 

Typowy produkt do izolacji poddaszy, przez ca∏y okres swojego istnienia, ograniczy powstawanie kwaÊnego deszczu 
i zmniejszy emisj´ CO2 162 razy oraz zredukuje emisj´ stadników powodujàcych eutrofi zacj´ 61 razy w porównaniu 
z iloÊciami wyemitowanymi w trakcie procesu produkcyjnego (52.7 g, 9.6 kg i 9.6 g ). Bilans ekologiczny zmienia si´ 
pozytywnie po up∏ywie 4 miesi´cy od wykonania izolacji na skutek ograniczenia emisji zwiàzków powodujàcych kwaÊne 
deszcze i CO2, a po up∏ywie 10 miesi´cy równie˝ dla unoszàcych si´ w powietrzu nutrientów. Smog równie˝ jest 
redukowany, lecz z∏o˝onoÊç procesów fotochemicznych uniemo˝liwia wiarygodnà kwantyfi kacj´.

Ekobilans Rockwool: KwaÊne deszcze (ekwiwalent SO2) 

Ekobilans Rockwool: CO2   

-1 brak rzetelnych danych

+61

+162

+162

-1

-1

-1

Ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych stanowi wa˝ny sposób 

walki z zanieczyszczeniem atmosfery, takim jak smog, kwaÊne 

deszcze czy eutrofi zacja. Ka˝dego roku 800 000 ludzi umiera z 

powodu zanieczyszczenia powietrza w miastach, co jest efektem 

spalania paliw kopalnych w transporcie, energetyce oraz w innych 

obszarach dzia∏alnoÊci. Czàsteczki py∏u i smog (ozon fotochemiczny) 

mogà powodowaç powa˝ne choroby p∏uc, a nawet przedwczesny 

zgon kardiorespiracyjny. Do grupy najwi´kszego ryzyka nale˝à 

pacjenci z astmà.

Mniejsze marnotrawstwo bogatych w siark´ paliw kopalnych 

oznacza równie˝ mniej kwaÊnych deszczy, które mogà niszczyç 

drzewa, powodowaç korozj´ powierzchni budynków i samochodów 

oraz ograniczaç zró˝nicowanie biologiczne jezior.

Ropa naftowa, w´giel oraz gaz zawierajà równie˝ zwiàzki azotu. 

Po spaleniu zwiàzki te làdujà w Êrodowisku cz´Êciowo jako sk∏adniki 

od˝ywcze, które mogà zak∏ócaç bilans ekologiczny wód i gleb, 

t∏umiç rozwój zagro˝onych roÊlin lub te˝ powodowaç w upalne 

dni gwa∏towny rozwój toksycznych alg w jeziorach, na pla˝ach i w 

wodzie morskiej.

Zmniejszanie oddzia∏ywania naszej produkcji
Fabryki Rockwool wykorzystujà instalacje do dopalania spalin oraz 

inne wyposa˝enie proekologiczne do minimalizacji emisji tlenku 

w´gla (CO), pochodzàcego z procesu topienia, oraz fenolu i 

formaldehydu pochodzàcego z niewielkich iloÊci ˝ywicy u˝ywanej do 

stabilizacji w∏ókien skalnej we∏ny mineralnej. Dopalanie tlenku w´gla 

polepsza równie˝ efektywnoÊç energetycznà. W temperaturze 

przekraczajàcej 700°C wi´kszoÊç pozosta∏oÊci organicznych 

uwalnianych w procesie produkcji zostaje spalona.

Obejmuje to równie˝ amoniak parujàcy ze stabilizatora, co 

przyczynia si´ do zmniejszenia mo˝liwoÊci eutrofi zacji.

Wyniki
Emisja przez Grup´ amoniaku, formaldehydu oraz fenolu, który 

mo˝e przyczyniaç si´ do powstawania smogu, spad∏a od 2002, 

podczas gdy emisja CO wzros∏a. Emisja tlenków azotu nie uleg∏a 

znaczàcej zmianie.

JednoczeÊnie, ze wzgl´du na recykling, znaczàco spad∏a iloÊç 

odpadów trafi ajàcych na sk∏adowiska. Jest to pozytywne zjawisko, 

lecz wià˝e si´ z nim wykorzystanie bogatszego w siark´ cementu 

do recyklingu brykietów. Dlatego te˝, nawet przy polepszonej 

efektywnoÊci energetycznej i zastosowaniu fi ltrów, ca∏kowita iloÊç 

emisji kwasów nie uleg∏a zmianie.

Emisja zwiàzków powodujàcych eutrofi zacj´ na ton´ 

wyprodukowanej skalnej we∏ny mineralnej zosta∏a zmniejszona od 

2002 r.

èród∏o: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
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JAK... 

...zmniejszyç emisj´ zapachów
W 2007 r. w zak∏adach w Vamdrup w Danii instalowane jest 

dodatkowe proekologiczne wyposa˝enie do dopalania spalin. 

Dopalanie zwiàzków organicznych powoduje znaczàce zmniejszenie 

emisji substancji zapachowych, co s∏u˝y naszym sàsiadom.

Emisja CO2

Wszystkie zak∏ady Rockwool na terenie UE wprowadzi∏y procedury 

szczegó∏owego monitorowania i dokumentowania ich emisji CO2. 

W roku 2006 znaczàcy wzrost naszej produkcji po raz pierwszy 

wymusi∏ zakup uprawnieƒ do emisji CO2. Pomimo polepszonej 

efektywnoÊci energetycznej, Grupa nie polepszy∏a swojej 

efektywnoÊci w dziedzinie emisji CO2. Taki rozwój sytuacji nie jest 

dla nas zadowalajàcy.

W zasi´gu r´ki (REACH)
Naszym priorytetem jest kontrola bezpieczeƒstwa i obchodzenia si´ 

z chemikaliami. Grupa Rockwool zapewni pe∏nà zgodnoÊç z nowà 

regulacjà europejskà w sprawie zwiàzków chemicznych (REACH).

Py∏y pochodzàce z procesu produkcyjnego
Emisja py∏ów wzros∏a o 8% w 2006 w porównaniu do roku 2002. 

Fabryki Rockwool wykorzystujà fi ltry do zatrzymywania py∏u i 

lotnego popio∏u z pieców. Celem Grupy jest recykling i ponowne 

wykorzystanie takich iloÊci py∏ów, jak to tylko mo˝liwe. 

Sta∏a ochrona przeciwpo˝arowa
Na d∏u˝szà met´, dobra ochrona przeciwpo˝arowa ma zasadnicze 

znaczenie dla ochrony budynków.

Skalna we∏na mineralna Rockwool jest niepalna i mo˝e 

wytrzymaç temperatur´ 1000°C. Tym samym zapobiega ona 

rozprzestrzenianiu si´ ognia. Mniej powa˝nych po˝arów oznacza 

mniej zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód.
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W roku 2006 Grupa Rockwool osiàgn´∏a najni˝szà cz´stotliwoÊç 

wyst´powania wypadków w ca∏ej swojej historii. 11,5 wypadków 

na milion przepracowanych roboczogodzin to bardzo niski poziom 

dla spó∏ki produkcyjnej. Oznacza to 40% spadek w ciàgu pi´ciu 

lat i 70% w ciàgu 10 lat. Wcià˝ jednak ka˝dy wypadek to o jeden 

wypadek za wiele, dlatego te˝ organizacja BHP Grupy b´dzie 

kontynuowaç dà˝enie do tworzenia jeszcze bezpieczniejszych 

miejsc pracy.

Najni˝sza cz´stotliwoÊç 
wyst´powania wypadków w historii

Grupa Rockwool przywiàzuje du˝à wag´ do bezpieczeƒstwa 

produktów i bezpiecznego miejsca pracy. Nasza polityka polega równie˝ 

na informowaniu klientów o tym, jak nale˝y w∏aÊciwie instalowaç nasze 

produkty i jak nale˝y si´ z nimi obchodziç.

Bezpieczeƒstwo stosowania w∏ókien mineralnych
W 2001 roku Âwiatowa Organizacja Zdrowia stwierdzi∏a, ˝e we∏na 

mineralna powinna zostaç usuni´ta z klasyfi kacji „istnienia mo˝liwoÊci 

powodowania raka”. To pozytywne przekwalifi kowanie nastàpi∏o w 

efekcie badaƒ epidemiologicznych i d∏ugotrwa∏ych badaƒ inhalacyjnych, 

które nie przynios∏y ˝adnego dowodu, potwierdzajàcego wzrost ryzyka 

zachorowalnoÊci na raka p∏uc w wyniku kontaktu w czasie pracy z 

w∏óknami we∏ny mineralnej.

Kontakt ze skórà
Podczas pracy z produktami Rockwool mo˝e dojÊç do przejÊciowego  

sw´dzenia skóry przy mechanicznym kontakcie z chropowatymi 

w∏óknami. W 1997 roku Unia Europejska sklasyfi kowa∏a produkty z 

we∏ny mineralnej jako podra˝niajàce skór´. Producenci we∏ny mineralnej 

razem ze zwiàzkami zawodowymi oraz odpowiednimi instytucjami 

sporzàdzili wykaz zaleceƒ, jakich nale˝y przestrzegaç przy pracy z 

produktami, po to aby zminimalizowaç efekt sw´dzenia.

Sk∏adniki ˝ywicy
Typowe produkty Rockwool sk∏adajà si´ w 98% z materia∏ów 

nieorganicznych (kamieƒ) i jedynie 2% materia∏ów organicznych: 

oleju rafi nowanego, który zabezpiecza izolacj´ przed wch∏anianiem 

wody i redukuje py∏. Do scalania w∏ókien u˝ywamy mocznikowej 

zmodyfi kowanej ˝ywicy fenoloformaldehydowej (wykorzystywanej 

równie˝ w meblowych p∏ytach wiórowych, a dawniej w bakelitowych 

klamkach drzwiowych i aparatach telefonicznych).

Zanim produkt dotrze do klienta, ˝ywica podlega polimeryzacji w 

Bezpieczeƒstwo w miejscu pracy oraz 
bezpieczeƒstwo produktów

temperaturze ponad 200°C. Praktycznie eliminuje to uwalnianie si´ 

formaldehydu z gotowego produktu. Badania klimatu wn´trz pokazujà, 

˝e nie istniejà ˝adne problemy z niepo˝àdanymi emisjami podczas 

normalnego u˝ytkowania budynku. Produkty Rockwool zaliczane sà 

do kategorii M1 – kategorii produktów pozwalajàcych na uzyskanie 

najlepszego mikroklimatu wn´trza wed∏ug bardzo restrykcyjnych 

przepisów fi ƒskich. Równie˝ akustyczne sufi ty podwieszane Rockfon, 

posiadajà Duƒskà Etykiet´ Mikroklimatu Wn´trz.

Poniewa˝ podczas samego procesu produkcji mokra, nie 

spolimeryzowana ˝ywica mo˝e zawieraç wiele zwiàzków chemicznych, 

∏àcznie z amoniakiem, fenolem i formaldehydem, które znane sà jako 

zwiàzki rakotwórcze i podra˝niajàce skór´, zastosowano systemowe 

rozwiàzania chroniàce naszych pracowników przed kontaktem skóry 

z ˝ywicà nie spolimeryzowanà. System wentylacji oraz inny sprz´t 

ochronny pomagajà zminimalizowaç emisj´ i zapewniajà bezpieczeƒstwo 

na stanowiskach pracy.

Dobra wentylacja przy wysokich temperaturach
Produkty Rockwool charakteryzujà si´ maksymalnà zawartoÊcià materia∏u 

nieorganicznego (skalnego) – niepalnego i nie wytwarzajàcego dymu. 

Skalna we∏na mineralna jest jednym z najbezpieczniejszych materia∏ów 

stosowanych do ochrony przeciwpo˝arowej lub w ekstremalnie 

wysokich temperaturach. Natomiast podobnie jak wszystkie inne zwiàzki 

organiczne, ma∏e iloÊci ˝ywicy i oleju w we∏nie, podczas ogrzewania 

mogà ulegaç rozk∏adowi. Wysoka koncentracja towarzyszàcego 

dymu mo˝e podra˝niaç oczy i uk∏ad oddechowy. Grupa Rockwool 

opublikowa∏a instrukcj´ bezpiecznego u˝ytkowania, zalecajàc dobrà 

wentylacj´ podczas pierwszego ogrzewania izolacji do temperatury 

powy˝ej 90°C. Na przyk∏ad w energetyce, gdzie izolacje przemys∏owe 

stosowane sà przy wysokotemperaturowych rurociàgach. Przy 

temperaturach, jakie zazwyczaj panujà w budynkach, ˝adne Êrodki 

zapobiegawcze nie sà konieczne.
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Wp∏yw naszych produktów

„By∏oby mi niezwykle mi∏o, 
gdybym móg∏ kupowaç wi´cej 
produktów bezpiecznych pod 
wzgl´dem technicznym i cennych 
Êrodowiskowo ze wzgl´du na fakt, 
i˝ sà wytwarzane z wykorzystaniem 
surowców wtórnych, na przyk∏ad 
takich jak wyroby Rockwool.”

Christopher Allen, Program Unii Europejskiej 

„Ârodowisko LIFE” 

Recykling – od odpadów do 
wartoÊciowych zasobów

Ekologiczna innowacyjnoÊç
Mniej sk∏adowisk odpadów i mniejsze uszczuplanie 
dziewiczych zasobów surowców – z tych dwóch powodów 
program Unii Europejskiej „Ârodowisko LIFE” wspiera 
wysi∏ki Grupy Rockwool w sferze recyklingu. Nasz piec 
pracuje w temperaturze powy˝ej 1500°C. Stwarza to idealne 
warunki zast´powania pierwotnych surowców, takich jak 
ska∏a i paliwo, materia∏ami z odzysku o podobnym sk∏adzie 
chemicznym. Przyk∏adem jest zaoliwiony piasek, który 
bywa wykorzystywany do produkcji naczyƒ czy betonu oraz 
niektórych odpadów przemys∏u metalowego. Obecnie, 
Grupa Rockwool przemienia ponad 400 000 ton odpadów w 
wartoÊciowe zasoby. W roku 2006 nasze wzgl´dne zu˝ycie 

materia∏ów odpadowych z innych bran˝ przemys∏u wzros∏o o 
3% w porównaniu do roku 2002.

Mniej odpadów na sk∏adowisku
Obecnie odpady we∏ny mineralnej oraz materia∏y odpadowe 
z innych ga∏´zi przemys∏u sà kompresowane w brykiety, 
które nast´pnie sà topione i przetwarzane w nowà we∏n´ 
mineralnà. Trzy czwarte odpadów z we∏ny mineralnej w 
Grupie poddawane jest recyklingowi i iloÊç ta wcià˝ roÊnie. 
IloÊç odpadów przekazywanych na sk∏adowiska spad∏a o 44% 
w latach 2002 – 2006.

Odpady z we∏ny mineralnej sà równie˝ u˝ywane w innych 
sektorach przemys∏u, np. jako surowiec do produkcji cegie∏.

 obejrzyj fi lm: www.rockwool.com/sw59113.asp

Program Unii Europejskiej „Ârodowisko 
LIFE” wspiera inicjatywy Grupy Rockwool 
dotyczàce recyklingu.

Odpady z we∏ny mineralnej przekazywane na sk∏adowiska
Recykling surowców wtórnych

èród∏o: Dzia∏ Ârodowiskowy Grupy

Ekobilans Rockwool: Recykling  

-1 +3 Przetwarzamy trzykrotnie wi´cej odpadów z innych ga∏´zi 
przemys∏u ni˝ sami wytwarzamy.
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G∏ówne biura i fabryki Grupy Rockwool

Rockwool Polska Sp. z o.o.
66-131 Cigacice
ul. Kwiatowa 14

Tel:  +48 68 385 02 50
Fax:  +48 68 385 02 34
www.rockwool.pl
rockwool@rockwool.pl

Grupa Rockwool jest Êwiatowym liderem w technologii 
produkcji skalnej we∏ny mineralnej. Naszà misjà jest bycie 
dla naszych klientów preferowanym dostawcà produktów, 
systemów i rozwiàzaƒ s∏u˝àcych poprawie efektywnoÊci 
energetycznej, akustyki i bezpieczeƒstwa po˝arowego w 
budynkach.

Grupa Rockwool posiada prawie 70-letnie doÊwiadczenie. 
8 000 naszych pracowników w ponad 30 krajach obs∏uguje 
klientów z ca∏ego Êwiata. W roku 2006 sprzeda˝ przekroczy∏a 
wartoÊç 1,5 mld EUR.

Skalna we∏na mineralna poprawia stan Êrodowiska 
naturalnego i jakoÊç ˝ycia milionów ludzi. Materia∏ ten 
u˝ywany jest jako izolacja zabezpieczajàca przed utratà 
ciep∏a oraz zimnem. Poprzez zmniejszenie koniecznoÊci 
spalania paliw kopalnych, we∏na skalna redukuje równie˝ 
zanieczyszczenie atmosfery.

Jako materia∏ pochodzenia skalnego, we∏na mineralna jest 

odporna na ogieƒ. Toleruje temperatury do 1000°C i u˝ywana 
jest jako idealny materia∏ zabezpieczajàcy przed ogniem w 
budynkach i przemyÊle morskim, chroniàcy ludzkie ˝ycie 
i mienie.

Skalna we∏na mineralna chroni przed ha∏asem i jest 
stosowana jako izolacja akustyczna sufi tów podwieszanych, 
ekranów akustycznych, wokó∏ ha∏aÊliwych urzàdzeƒ, Êcian 
i dachów, a nawet do izolacji pod trakcje kolejowe. We∏na 
mineralna jest równie˝ u˝ywana jako pod∏o˝e pod upraw´ 
warzyw i kwiatów, do produkcji wykoƒczeniowych p∏yt 
fasadowych, a w postaci w∏ókien wzmacniajàcych do produkcji 
cz´Êci do samochodów oraz do innych celów przemys∏owych.

Grupa produkuje wyroby ze skalnej we∏ny mineralnej w 
23 fabrykach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Pó∏nocnej 
oraz Azji i prowadzi sprzeda˝ rozwiàzaƒ Rockwool na ca∏ym 
Êwiecie.

Grupa Rockwool
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