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Właściwa grubość warstwy izolacyjnej, jaką zostanie ocieplony
dom, zależy od wielu czynników. Ustalając grubość docieplenia i rodzaj materiału, z jakiego zostanie wykonane, trzeba
wziąć pod uwagę rodzaj budynku, jego wielkość, technologię
budowy, rodzaj instalacji wentylacyjnej i grzewczej, a nawet
liczbę i rodzaj otworów okiennych oraz drzwiowych.
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