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^ PRACE BUDOWLANE ^ I Z O L A C J E W DOMU 

DOMÓW BEZ PIWNIC 
O WŁAŚCIWĄ IZOLACJĘ F U N D A M E N T Ó W T R Z E B A ZADBAĆ NAWET 

WTEDY, GDY DOM NIE BĘDZIE PODPIWNICZONY. I Z O L A C J E 

PRZECIWWILGOCIOWE ODETNĄ DROGĘ WILGOCI Z GRUNTU, 

K T Ó R A MOŻE PRZEDOSTAWAĆ SIĘ DO DOMU, A TERMICZNE 

- Z A P O B I E G N Ą U C I E C Z C E CIEPŁA. O P R A C O W A N I E I W O N A S Z C Z E P A N I A K 

Fundamenty domów niepodpiwni-

czonych - ławy, na których wyko

nane są ściany fundamentowe 

- zabezpiecza się izolacjami przeciwwil

gociowymi. Najważniejszą z nich jest izo

lacja pozioma, którą zawsze oddziela się 

ściany parteru od fundamentowych. Izo- \ 

lacja pionowa natomiast nie zawsze jest 

konieczna. 

Właściwe wykonanie poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej jest o tyle ważne, że 

jej późniejsza naprawa lub wymiana jest 

nie tylko bardzo trudna technicznie, ale 

również dosyć kosztowna. 

Oprócz izolacji przeciwwilgociowych 

warto też ułożyć na ścianach fundamen

towych izolację termiczną (nawet jeśli 

planujemy dobrze ocieplić podłogę na 

gruncie). Ograniczy ona ucieczkę ciepła 

do gruntu, a my będziemy płacić mniej

sze rachunki za ogrzewanie. 

Uwaga! Podstawową zasadą wykonywa

nia izolacji zarówno przeciwwilgocio

wych, jak i termicznych, jest zapewnienie 

ich ciągłości. Niestety, nie zawsze się tego 

przestrzega, a niestaranności i pomyłki 

zdarzają się nie tylko wykonawcom, ale 

także projektantom. 
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L IZOLACJE W DOMU ^ 

TA PIONOWA I Z O L A C J A PRZECIWWILGOCIOWA 

Ten rodzaj izolacji przeciwwilgociowej układa się na pionowej po

wierzchni ścian fundamentowych. To, czy jest ona potrzebna, za

leży od warunków gruntowo-wodnych, 

k Warunki korzystne to przepuszczalny grunt (piaski lub pospół-

ka) i poziom wody gruntowej znajdujący się poniżej fundamentu. 

W takiej sytuacji wykonanie izolacji pionowej nie jest potrzebne. 

Woda opadowa przesącza się poniżej fundamentów i nie zawilga-

ca ich. Izolację pionową należy zrobić wtedy, gdy wody gruntowe 

zawierają substancje powodujące korozję betonu (na przykład 

kwasy organiczne). Wówczas wykonuje się ją z mas asfalto

wych, które tworzą cienkie, miękkie powłoki. Zanim zostaną one 

nałożone, powierzchnię ścian fundamentowych trzeba wyrapo-

wać, czyli wyrównać zaprawą cementową. Takiego przygotowa

nia nie wymagają jedynie ściany betonowane w deskowaniach 

(szalunkach) powtarzalnych. Mają one wystarczająco gładką po

wierzchnię, która jest dobrym podłożem pod izolację, 

k Warunki niekorzystne. Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny 

(gliny, gliny piaszczyste lub iły), ma przepuszczalne przewar-

stwienia ( „ ż y ł y " ) albo woda gruntowa znajduje się płytko, sa

mo pokrycie ściany masą nie wystarczy. Potrzebna jest izolacja 

z papy. Aby nie została ona przerwana na styku ściany funda

mentowej z ławą, należy ukształtować fasety o promieniu nie 

mniejszym niż 5 cm. 

Uwaga! Izolację pionową dobrze jest osłonić folią tłoczoną, by 

nie została uszkodzona podczas zasypywania fundamentów. 

1 k PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 

pionowa izolacja 
przeciwwilgociowa, 
z której można 
zrezygnować 

ściana fundamentowa izolacja termiczna z poli-
- monolityczna (betonowana styrenu ekstrudowanego 
w deskowaniu] lub murowana lub styropianu osłoniętego 
z bloczków betonowych folią tłoczoną (kubełkową] 

ława fundamentowa 

pionowa izolacja przeciwwilgi 
- najlepiej wodorozpuszczafr 

gociowa 
dbrbzpuszczaina emulsja 

asfaltowo-kauczukowa, za pomocą 
której można również mocować 
polistyren ekstrudowany lub styropian 

faseta na stuku ławy 
i ściany fundamentowej 

MATERIAŁY k Do wykonania izolacji pionowej stosuje się prepa

raty w postaci mas odpornych na wodę. Pokrycie nimi ścian z obu 

stron skutecznie zmniejszy ich nasiąkliwość. 

k Lepiki asfaltowe (na gorąco i na zimno). Obecnie coraz rza

dziej używa się lepików na gorąco, ponieważ wymagają pod

grzewania, co jest kłopotliwe i może być niebezpieczne. 

Z kolei lepiki na zimno można nanosić tylko na suche podłoże, 

co często opóźnia prace. Dodatkowo, lepiki te zawierają rozpusz

czalnik organiczny. Może on niszczyć płyty styropianu i polistyre

nu ekstrudowanego, jeśli zostaną one ułożone zanim rozpusz

czalnik zdąży odparować. 

k Emulsje asfaltowo-kauczukowe. Nie zawierają one rozpusz

czalników organicznych, są wodorozpuszczalne. Można nimi bez 

obaw przyklejać płyty styropianowe lub z polistyrenu ekstrudo

wanego. Nanosi się je również na wilgotne podłoża; drugą war

stwę nakłada się dopiero, gdy pierwsza już całkowicie wyschnie. 

Emulsje te, po rozcieńczeniu z wodą, można stosować do grun

towania ścian fundamentowych. Jeśli jednak mają tworzyć 

szczelną powłokę izolacyjną, ich zużycie nie powinno być mniej

sze niż 1,5 kg/m2. Należy wówczas bardzo uważać, aby podczas 

zasypywania wykopu nie uszkodzić dość miękkiej powłoki 

z emulsji asfaltowo-kauczukowej lub osłonić ją folią tłoczoną. 

|Pi Przed wykonaniem izolacji pionowej powierzchnię 
ścian z bloczków betonowych trzeba wyrapować 

FŹ Ściany fundamentowe pokrywa się dwiema warstwa
mi lepiku lub emulsji asfaltowo-kauczukowej 

Wi Przy posadowieniu domu na gruntach piaszczystych 
izolowanie ścian od wewnątrz nie jest potrzebne 

w w w . l a d n y d o m . p l l u t y 2 0 1 3 A Ł A D N Y D O M 47 
: ii:.: 

http://www.ladnydom.pl


PRACE BUDOWLANE k. IZOLACJE W DOMU 

! I Z O L A C J A T E R M I C Z N A 
Ściany fundamentowe domów bez piwnic warto ocieplać. War

stwa izolacji termicznej nie tylko zapobiegnie stratom ciepła, 

ale też zabezpieczy pionową izolację przeciwwilgociową przed 

uszkodzeniem. 

Ściany fundamentowe powinno się izolować termicznie za

wsze od strony zewnętrznej. Najlepiej ocieplenie układać na ca

łej ich wysokości (do ławy), a nie - jak jest to czasem zalecane 

- jedynie 50 cm poniżej terenu. 

Z ocieplenia ścian fundamentowych można zrezygnować je

dynie wtedy, gdy zostaną one (lub ich górna część) wykonane 

z materiału, który ma bardzo dobre właściwości cieplne, na 

przykład z pełnych bloczków keramzytobetonowych. 

k. Materiały. Do ocieplania ścian fundamentowych powinny być 

stosowane materiały nienasiąkliwe, odporne na uszkodzenia 

mechaniczne, gnicie i rozwój pleśni. Dlatego najczęściej stosuje 

się styropian, polistyren ekstrudowany i keramzyt. Wełnę mine

ralną wykorzystuje się rzadko, ponieważ do izolacji ścian funda

mentowych nadają się wyłącznie specjalne twarde płyty o ma

łej nasiąkliwości i gęstości powyżej 110 kg/m3. Są one jednak 

stosunkowo drogie i muszą być izolowane od wilgoci gruntowej. 
Ściany fundamentowe domu bez piwnic ocieplone warstwą polistyrenu ekstrudowane-

go, który nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia folią kubełkową lub warstwą zbrojącą 

POLISTYREN EKSTRUDOWANY k Ma 
on bardzo dobre właściwości ciepło-

chronne i znikomą nasiąkliwość. Jest też 

odporniejszy na uszkodzenia mechanicz

ne niż styropian; nie niszczą go gryzonie. 

Nie wymaga więc żadnego dodatkowego 

zabezpieczenia od zewnątrz. Z jednej 

strony płyty polistyrenu ekstrudowanego 

mogą mieć wyżłobione pionowe rowki, 

pokryte warstwą fizeliny filtracyjnej lub 

geowłókniną. Dzięki temu nie tylko pełnią 

funkcję izolacji termicznej ścian funda

mentowych i zabezpieczają izolację prze

ciwwilgociową, ale także ułatwiają odpro

wadzenie wody z ich powierzchni. 

Do przyklejania płyt polistyrenu należy 

stosować emulsje asfaltowo-kauczukowe. 

STYROPIAN k Płyty styropianu powinny 

mieć oznaczenie „fundament". Tylko ta

kie mają dodatek związków hydrofobo

wych, które zwiększają jego odporność 

na działanie wody. Styropian nie jest od

porny na gryzonie. 

Płyt nie można mocować punktowo na 

zaprawę, ponieważ wtedy pod naporem 

gruntu mogłyby pękać. Klei się je do ścian 

fundamentowych emulsją asfaltowo-kau-

czukową, która nie powoduje rozpuszcza

nia styropianu, a jednocześnie stanowi dla 

ścian izolację przeciwwilgociową. Od stro

ny zewnętrznej płyty pokrywa się zaprawą 

klejową zbrojoną siatką z włókna szklane

go lub osłania tłoczoną folią hydroizolacyj-

ną (zwaną kubełkową). 

KERAMZYT k To kruszywo o dobrych 

właściwościach cieplnych, małej nasiąkli

wości oraz dobrej odporności na działanie 

kwasów i na procesy gnilne. Dlatego 

w domach niepodpiwniczonych można je 

stosować jako zasypkę do ocieplania 

ścian fundamentowych od strony we

wnętrznej. 

Keramzyt stosuje się również do zasy

pywania wykopów od strony zewnętrz

nej, jeśli wokół domu ułożony jest drenaż. 

Korzyści z takiego rozwiązania docenią 

przede wszystkim właściciele domów 

narażonych na okresowe podnoszenie się 

poziomu w ó d gruntowych. Dzięki temu 

ściany fundamentowe są ocieplone 

i chronione przed zawilgoceniem. 
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k IZOLACJE W DOMU 

TA POZIOMA I Z O L A C J A PRZECIWWILGOCIOWA 

Izolację poziomą układa się zawsze nad poziomem terenu, na 

wierzchu wszystkich ścian fundamentowych, zarówno ze

wnętrznych, jak i wewnętrznych. Nie można przy tym pominąć 

fundamentu pod komin. Nie jest natomiast potrzebne wykona

nie tej izolacji na ławie fundamentowej. Na niewiele się to zda

je, a tylko podnosi koszty budowy. 

Izolacja pozioma będzie skuteczna, pod warunkiem że szczel

nie połączy się ją z izolacją przeciwwilgociową podłogi na grun

cie. Zwykle tych dwóch izolacji nie wykonuje się równocześnie. 

Dlatego przy układaniu izolacji poziomej pozostawia się od stro

ny wnętrza 15-20-centymetrowy zakład do połączenia z izola

cją pod podłogą. 

Przed wykonaniem izolacji poziomej, wierzch ścian funda

mentowych trzeba wyrównać cienką warstwą zaprawy cemen

towej. Ograniczy to ryzyko uszkodzenia folii lub papy i zmniej

szy zużycie lepiku lub emulsji. Zaprawa cementowa służy też 

do przyklejania izolacji z folii PVC. 

Izolację poziomą najlepiej wykonać z papy na lepiku. Należy 

przy tym pamiętać, że to lepik jest izolatorem przeciwwilgocio

wym, a papa stanowi jedynie jego zbrojenie. Błędem jest więc 

wykonywanie izolacji jedynie ze złożonego na pół arkusza pa

py, ułożonej na sucho i przyciśniętej pierwszą warstwą ściany 

parteru. Papa nie może być również pofałdowana, a wszelkie 

uszkodzenia powinny być naprawione. 

Zależnie od grubości ściany fundamentowej, izolację pozio

mą wykonuje się z jednego lub dwóch arkuszy papy. Gdy ścia

na ma do 40 cm, wystarczy jeden arkusz papy o szerokości 1 m. 

Składa się go wzdłuż i układa na ścianie fundamentowej w ta

ki sposób, aby jeden koniec wystawał około 20 cm do wnętrza 

domu. Jeśli ściana jest grubsza niż 40 cm, potrzebne są dwa ar

kusze papy. 

2 k POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 

izolacja przeciwwilgociowa 
podłogi na gruncie 

podkład 
betonowy 

izolacja 
termiczna 
podłogi na 

gruncie 
-styropian 

lub keramzyt 

izolacja 
termiczna 

z polistyrenu 
ekstrudo

wanego lub 
styropianu 

osłoniętego 
folią tłoczoną 

[kubełkową] 

ściana fundamentowa 
-monolityczna (betonowana 
w deskowaniu) lub murowana 
z bloczków betonowych 

podłoga z ogrzewaniem 
wodnym lub elektrycznym 

pozioma izolacja ściany 
fundamentowe] 
-2 X papa na lepiku, 
papa termozgrzewalna 
lub folia izolacyjna 

pionowa izolacja 
przeciwwilgociowa 
- najlepiej masa bi
tumiczna, za pomocą 
której można rów
nież mocować poli
styren ekstrudowa-
ny lub styropian 

ława fundamentowa 
faseta na styku ławy 
i ściany fundamentowej 

MATERIAŁY k Zamiast tradycyjnej papy na lepiku wykonawcy 

coraz częściej na izolację poziomą wykorzystują nowoczesne 

materiały przeciwwilgociowe. 

k Papy termozgrzewalne mają osnowę z włókna poliestrowe

go, pokrytą obustronnie powłoką z masy asfaltowej. Sprzedaje 

się je w rolkach, zwykle o szerokości 1 m, długości 5 lub 10 m 

i grubości 3,2-5,2 mm. Im grubsza papa, tym trudniej ją uszko

dzić, a łatwiej układać. Papy termozgrzewalne są elastyczne 

i odporne na przebicie (najlepiej oznaczone symbolem PS3 lub 

PS4); dobrze znoszą temperaturę w zakresie od -10 do + 120°C. 

w Folie izolacyjne są produkowane z polietylenu wysokiej gę

stości (HDPE) lub niskiej gęstości (LDPE), poliolefinu (TPO) i po

lichlorku winylu (PVC). Mają postać cienkich arkuszy o grubo

ści 0,2-2 mm. Na izolację poziomą fundamentów powinno się 

wybierać folie nie cieńsze niż 0,4 mm (0,2 mm może mieć folia 

przeznaczona na izolację podłogi na gruncie). 

Niektóre z folii mają powierzchnię pokrytą z obu stron wytło

czeniami, co ułatwia powiązanie z zaprawą, zarówno tę układa

ną na ścianach fundamentowych, jak i pod pierwszą warstwę 

ścian parteru (cegieł, pustaków lub bloczków). 

WS Papę lub folię układa się tak, aby od 
strony wnętrza pozostał zapas 20 cm 

Fet Przed ułożeniem na ścianach funda
mentowych papę smaruje się lepikiem 

W? Spód papy termozgrzewalnej i podłoże FŚ Folię układa się 
rozgrzewa się palnikiem wy cementowej 

na warstwie zaprą-
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PRACE BUDOWLANE k IZOLACJE W DOMU 

TA DRENAŻ OPASKOWY 

Jednym ze sposobów ochrony fundamentów domów niepod-

piwniczonych przed zawilgoceniem jest drenaż opaskowy. War

to go wykonać podczas budowy domu, gdy: 

k poziom wód gruntowych stale utrzymuje się dużo poniżej 

fundamentów, ale okresowo - na przykład jesienią i wiosną 

- podnosi się powyżej ław; 

k w gruncie rodzimym występują „żyły" (przewarstwienia 

piaszczyste), które są bardziej przepuszczalne niż reszta grun

tu (glina, pył, iły); 

k fundamenty będą zasypane gruntem bardziej przepuszczal

nym niż grunt rodzimy. 

Aby móc ułożyć wokół domu drenaż opaskowy, trzeba mieć 

dokąd odprowadzić zgromadzoną w nim wodę. Takim odbiorni

kiem może być na przykład kanalizacja deszczowa albo rów 

melioracyjny. Jeśli ich nie ma, stosuje się studnie chłonne lub 

system przeznaczony do gromadzenia i rozsączania wody. 

Uwaga! W żadnym razie wody nie można odprowadzać na po

łożoną niżej działkę sąsiada. Takie działanie jest karalne, 

k Elementy drenażu. Drenaż opaskowy wykonuje się z perfo

rowanych rur drenarskich, które układa się wokół ław funda-

3 k DRENAŻ OPASKOWY - RZUT 

mentowych powyżej ich dolnej i poniżej górnej powierzchni. 

Rury te otacza się obsypką filtracyjną i geowłókniną oraz pod

łącza do studzienek kontrolnych (rewizyjnych) oraz studzienki 

zbiorczej. Wodę zebraną w studzience zbiorczej odprowadza 

się w takie miejsce, by nie zagrażała budynkowi, 

k Zasypywanie. Wykop wokół ścian fundamentowych należy 

wypełnić materiałem o dobrej przepuszczalności. Zwykle stosu

je się do tego piasek lub żwir, ale warto również rozważyć uży

cie keramzytu. Jednocześnie będzie on ociepleniem ścian fun

damentowych. 

Wykopu nie można zasypywać gruntem nieprzepuszczalnym. 

Uniemożliwi to działanie drenażu, ponieważ woda opadowa nie 

będzie mogła się przedostać do drenażu. Będzie więc stać 

w gruncie, zawilgacając ściany fundamentów, 

k Opaska. Wzdłuż ścian domu czasem (obecnie coraz rzadziej) 

układa się opaskę betonową. Jeśli wokół domu ułożony jest dre

naż, lepsze efekty da wykonanie opaski żwirowej, która umoż

liwia swobodny spływ wody do drenażu. Zabezpieczy też 

- choć nie całkowicie - ściany zewnętrzne przed kroplami desz

czu odbitymi od podłoża. 

4 k DRENAŻ OPASKOWY - P R Z E K R Ó J 

nieprzepusz
czalny grunt 
rodzimy 

przewarstwienie 
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PRODUCENCI I D Y S T R Y B U T O R Z Y 

-Materiały do izolacji fundamentów oferują m.in.: 

DEN BRAVEN i www.denbraven.pl j tel. 61 89 61 740 

IZOHAN i www.izohan.pl | tel. 58 781 45 85 

SIKA ! pol.sika.com | tel. 22 310 07 00 

TERMO ORGANIKA | www.termoorganika.com.pl 

| tel. 12 427 07 40 

URSA | www.ursa.pl | tel. 32 268 01 01 

WAVIN ! pl.wavin.com j tel. 61 891 10 00 

WEBER | www.netweber.pl I infolinia: 0801 620 000 

TA W skrócie... 
...o fundamentach domów bez piwnic 

k Fundamenty domów niepodpiwniczonych trzeba chro

nić przed zawilgoceniem izolacjami przeciwwilgociowy

mi. Zawsze konieczne jest ułożenie izolacji poziomej na 

ścianach fundamentowych; tylko w niesprzyjających 

warunkach gruntowo-wodnych wykonuje się również 

izolację pionową. 

k Ściany fundamentowe warto ocieplić od zewnątrz. 

Ograniczy to ucieczkę ciepła z domu do gruntu, 

k Ryzyko zawilgocenia fundamentów w wyniku okreso

w e g o podwyższenia się wód gruntowych lub uszkodze

nia izolacji zmniejsza drenaż opaskowy. 

Li 
O odbiorze fundamentów przeczytaj 
na stronie www.ladnydom.pl 
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