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pod∏oga na gruncie

budujàc nowy dom najcz´Êciej trzeba wykonaç pod∏og´ na gruncie.  
uk∏ad warstw jest opisany w projekcie, ale inwestorzy cz´sto zastanawiajà 
si´ nad tym: kiedy przystàpiç do prac, czy warstwa ocieplenia jest 
wystarczajàca, w którym miejscu u∏o˝yç izolacj´ przeciwwilgociowà i jak  
jà po∏àczyç z izolacjà w Êcianie itd. To o tyle wa˝ne, ˝e przy w∏aÊciwej 
organizacji robót mo˝na zaoszcz´dziç wiele czasu oraz pieni´dzy, mo˝na 
uniknàç niepotrzebnego stresu, a tak˝e w znacznym stopniu podnieÊç 
bezpieczeƒstwo pracy na budowie.
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W zde cy do wa nej wi´k szo Êci 
do mów jed no ro dzin nych wy ko

nu je si´ pod ∏o g´ na grun cie. Po pro stu 
obec nie pra wie nie bu du je si´ do mów 
pod piw ni czo nych, a bu dyn ki z wen ty
lo wa nà prze strze nià pod po d∏o go wà to 
wy jàt ko wa rzad koÊç. 
Za da niem pod ∏o gi na grun cie jest 
prze ka za nie na pod ∏o ̋ e ob cià ̋ eƒ 
u˝yt ko wych (ci´ ̋ a ru me bli, lu dzi) 
oraz ob cià ̋ eƒ sta ∏ych, ta kich jak  
ci´ ̋ ar warstw pod ∏o go wych oraz Êcian 
dzia ∏o wych. Wy ma ga si´ jesz cze, ˝e by 
pod ∏o ga na grun cie sta no wi ∏a ba rie r´ 
ter micz nà (jest to prze gro da ze wn´trz
na) oraz hy dro izo la cyj nà. War to te˝ 
pa mi´ taç o tym, ˝e po win na byç tak 
skon stru owa na, aby mo g∏a t∏u miç 
drga nia. 

Bu do wa pod ∏o gi na grun cie
W ka˝ dym pro jek cie po da ny jest 
uk∏ad warstw i ro dzaj ma te ria ∏ów, ja kie 
na le ̋ y za sto so waç. Roz wià zaƒ mo ̋ e 
byç wie le, ale zwy kle spro wa dza jà si´ 
do na st´ pu jà ce go uk∏a du:
 �pod�bu�do�wa – naj le piej z gru be go 

˝wi ru za g´sz czo ne go me cha nicz
nie.  War stwa gru bo Êci 15 – 30 cm 
ma bar dzo du ̋ à no ÊnoÊç, do sko na le 
amor ty zu je drga nia, a przede 
wszyst kim ca∏ ko wi cie od ci na ka pi
lar ne pod cià ga nie wo dy. Na jej 
wierz chu mo˝ na u∏o ̋ yç do dat ko wà 
wy rów naw czà war stw´ pia sku 
za g´sz czo ne go me cha nicz nie (np.  
5 cm) lub wy t∏a cza nà fo li´ ochron
na (po tocz nie zwa na ku be∏ ko wà); 

  hy�dro�izo�la�cja�– obec nie, doÊç cz´ sto 
wy ko nu je si´ jà z od po wied nio gru
bej fo lii co znacz nie u∏a twia i przy
spie sza pra ce bu dow la ne. Rów nie 
do bre jest roz wià za nie tra dy cyj ne  
z pa py as fal to wej (np. ter mo zgrze
wal nej). Jed nak wte dy w za le˝ no Êci 
od miej sca u∏o ̋ e nia ko niecz ne by wa 
za sto so wa nie do dat ko we go pod k∏a du 
z chu de go be to nu;

  izo�la�cja� ter�micz�na – naj le piej  
z pra wie nie na sià kli we go i bar dzo 
od por ne go na uszko dze nia me cha
nicz ne po li sty re nu eks tru do wa ne go, 
ewen tu al nie z twar dych od mian 
sty ro pia nu. Gru boÊç tej war stwy 
mo ̋ e byç bar dzo ró˝ na, zwy kle 5  

– 15 cm. Ja ko izo la cj´ ter micz nà  

cza sa mi sto su je si´ jesz cze ke ram
zyt lub ˝u ̋ el wiel ko pie co wy;

  pod�k∏ad� pod�po�d∏o�go�wy – naj cz´
Êciej z be to nu gru bo Êci 4 – 7 cm 
(cieƒ sze war stwy uk∏a da ne na ter
mo izo la cji wy ma ga jà do dat ko we go 
zbro je nia). Przy sto so wa niu ogrze
wa nia pod ∏o go we go to ju˝ od po
wied nio dy la to wa ne p∏y ty ̋ el be to we 
gru bo Êci 12 – 20 cm. Cza sa mi pro
jek to wa ne sà su che pod k∏a dy z p∏yt 
OSB lub ja stry chu (zwy kle ja ko 
cz´Êç tzw. pod ∏o gi p∏y wa jà cej);

 �po�sadz�ka – do wol ny ro dzaj ma te
ria ∏ów w za le˝ no Êci od prze zna cze
nia i wy stro ju wn´ trza oraz gu stu 
in we sto ra. W pod ∏o gach ogrze wa
nych naj cz´ Êciej p∏yt ki ka mien ne 
lub ce ra micz ne.  

Kie dy pod ∏o g´ trze ba ocie plaç?
To py ta nie za da je so bie wie lu in we
sto rów, zw∏asz cza tych, któ rzy do ko
nu jà zmian w pro jek cie. W przy pad ku 
pod ∏o gi u∏o ̋ o nej na grun cie, za le ca si´ 
co praw da sto so wa nie izo la cji ter micz
nej gru bo Êci 5 – 10 cm, ale od po wiedê 
nie jest ta ka jed no znacz na. Za le ̋ y  
bo wiem od wie lu czyn ni ków. 
Tem pe ra tu ra – ja ka ma byç utrzy my wa
na w po miesz cze niach z pod ∏o gà na 
grun cie to je den z naj wa˝ niej szy pa ra
me trów. Je Êli b´ dzie wy˝ sza ni˝ +16°C 
to su ma opo rów ciepl nych wszyst kich 
warstw po win na wy no siç co naj mniej 
Rmin = 1,5 m2K/W i to na ca ∏ej  
po wierzch ni pod ∏o gi. Za le ce nie to  
do ty czy wszyst kich po miesz czeƒ miesz
kal nych, a wi´c po koi, kuch ni,  
∏a zie nek, ko ry ta rzy itp. Trze ba jed nak 
pa mi´ taç, ˝e pod ∏o gom za g∏´ bio nym co 
naj mniej 60 cm po ni ̋ ej po zio mu te re nu 
nie sta wia si´ ju˝ ˝ad nych wy ma gaƒ. 
Po dob nie jak wszyst kim po miesz cze
niom, w któ rych tem pe ra tu ra nie  
b´ dzie prze kra czaç +8°C (np. ga ra ̋ e, 

ma ga zy ny). Na to miast w po miesz cze
niach ty pu go spo dar cze go z tem pe ra tu rà 
8 ÷ 16°C wy star czy je dy nie u∏o ̋ yç pio
no wy lub po zio my pas izo la cji ter micz
nej o sze ro ko Êci 1 m (wzd∏u˝ Êcia ny 
fun da men to wej lub na sty ku pod ∏o gi 
oraz Êcian ze wn´trz nych) Wy ma ga ny  
opór ciepl ny ta kiej izo la cji wy no si  
Rmin =1,0 m2K/W. Cza sa mi na wet nie 
ocie plo na Êcia na fun da men to wa lub 
piw nicz na spe∏ nia ten wy móg, a ju˝ 
na pew no z war stwà izo la cji np. sty ro
pia nu gr. 3 – 4 cm. Mo ̋ e si´ wy da waç, 
˝e te war to Êci opo rów ciepl nych sà 
ma ∏e przy naj mniej w po rów na niu do 
Êcian ze wn´trz nych i da chów (Rmin =  
3,33 m2K/W). Jed nak na le ̋ y pa mi´ taç, 
˝e ró˝ ni ca tem pe ra tu ry po mi´ dzy  
po wie trzem we wn´trz nym w po ko jach 
(20°C), a grun tu pod pod ∏o gà (5 – 8°C) 
naj cz´ Êciej nie prze kra cza na wet 15°C. 
Jest to wi´c jak naj bar dziej ra cjo nal ne  
i eko no micz nie uza sad nio ne. Dla po rów
na nia ró˝ ni ca ob li cze nio wej tem pe ra
tu ry po mi´ dzy zi mo wym po wie trzem 
na ze wnàtrz i we wnàtrz po miesz czeƒ 
miesz kal nych Êred nio wy no si 40°C.
Sys tem ogrze wa nia – jest rów nie istot
nym kry te rium. Wa˝ ne jest oczy wi
Êcie to, czy pod ∏o ga w po miesz cze niu 
b´ dzie rów no cze Ênie pe∏ niç ro l´ 
grzej ni ka. Je Êli tak, to mu si byç izo lo
wa na ter micz nie naj le piej war stwà  
o gru bo Êci 10 – 20 cm czy li, jak w Êcia
nach lub po ∏a ciach da cho wych. Wy ni ka 
to z ró˝ ni cy tem pe ra tu ry po mi´ dzy 
in sta la cjà grzej nà (40 – 50°C) a pod ∏o
˝em grun to wym, któ ra wy no si oko ∏o 
40°C, czy li po dob nie jak w prze gro
dach ze wn´trz nych.
Wy eli mi no wa nie most ków ter micz nych – 
na sty ku pod ∏o gi ze Êcia na mi ze wn´trz
ny mi to ko lej ne wa˝ ne kry te rium 
RYS. 1. Wa˝ ne jest, ˝e by Êcia ny fun
da men to we by ∏y ocie pla ne po stro nie 
ze wn´trz nej bu dyn ku.

Opór ciepl ny

Ogól nie mo˝ na po wie dzieç, ˝e opór 
ciepl ny R jest od wrot no Êcià wspó∏
czyn ni ka prze ni ka nia cie p∏a U.  
Jed nak o ile przy ob li cza niu Êcian, 
stro pów i da chów jest to pro sta  
za le˝ noÊç li nio wa (U = 1/R), to  
w przy pad ku pod ∏óg na grun cie sà  

to znacz nie bar dziej skom pli ko wa ne 
wzo ry za wie ra jà ce funk cje lo ga ryt
micz ne. W ce lu uprosz cze nia  
ob li czeƒ pro jek to wych wol no spraw
dziç tyl ko kil ka pro stych wa run ków 
od no szà cych si´ do opo ru ciepl ne go 
pod ∏o gi na grun cie bez ko niecz no Êci 
ob li cza nia wspó∏ czyn ni ka prze ni ka nia 
cie p∏a tej prze gro dy. 
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In ne czyn ni ki – któ re po win no si´ 
uwzgl´d niaç przy ocie pla niu pod ∏óg 
na grun cie to gru boÊç po sadz ki, sto su
nek po wierzch ni pod ∏o gi do ob wo du 
bu dyn ku, wa run ki kli ma tycz ne pa nu
jà ce na da nym te re nie, po ziom wo dy 
grun to wej, czy ro dzaj grun tu. Naj ko
rzyst niej sze pod tym wzgl´ dem sà 
grun ty gli nia ste, nie co gor sze piasz
czy ste, a naj gor sze ska ∏y. 

Ja ki ro dzaj izo la cji za sto so waç?
W pod ∏o gach na grun cie naj wi´k sze 
zna cze nie ma nie na sià kli woÊç izo la cji 
ter micz nej. Wia do mo bo wiem, ˝e 
ka˝ dy za wil go co ny ma te ria∏ przy naj
mniej cz´ Êcio wo tra ci swo je w∏a Êci
wo Êci ter mo izo la cyj ne. Z te go wzgl´ du 
naj ko rzyst niej sze jest za sto so wa nie 
po li sty re nu eks tru do wa ne go FOT. 2, 

sty ro pia nu o ob ni ̋ o nej ch∏on no Êci 
FOT. 3 lub pian ki po li ure ta no wej  
o za mkni´ tych po rach. Na sià kli woÊç 
tych ma te ria ∏ów zwy kle nie prze kra cza 
0,5%, a jed no cze Ênie cha rak te ry zu jà 
si´ do sko na ∏ym wspó∏ czyn ni kiem 
prze wo dze nia cie p∏a λ < 0,035 W/mK. 
Po zwa la to na za sto so wa nie war stwy 
izo la cji ter micz nej gru bo Êci za le d wie 
5 – 8 cm. Oczy wi Êcie po wy ko na niu 
od po wied niej izo la cji prze ciw wil go
cio wej mo˝ na sto so waç tak ̋ e zwy k∏y 
(twar dy) sty ro pian, a na wet spe cjal ny 
ro dzaj we∏ ny mi ne ral nej.
Cza sa mi si´ zda rza, ˝e usu wa jàc gru bà 
war stw´ hu mu su po wsta je doÊç du ̋ a 
prze strzeƒ, któ rà trze ba wy pe∏ niç,  
˝e by uzy skaç od po wied ni po ziom  
po sadz ki. Wte dy naj lep szym roz wià
za niem mo ̋ e oka zaç si´ wy ko na nie 

izo la cji ter micz nej z od po wied nio 
gru bej war stwy ke ram zy tu FOT. 4.  
W za le˝ no Êci od g´ sto Êci  co naj mniej 
14  –  21 cm lub lek kie go ke ram zy to
be to nu (50 cm). Po pro stu mo ̋ e to byç 
spo sób znacz nie taƒ szy, mniej pra co
ch∏on ny i szyb szy od za g´sz cza nia 
warstw pod k∏a do wych ze ˝wi ru, pia
sku, czy be to nu oraz uk∏a da nia w∏a
Êci wej izo la cji ter micz nej. 

Ja ka gru boÊç izo la cji  
ter micz nej?
Naj le piej wy ka zaç to na przy k∏a dach. 
Roz pa tru je my nie wiel ki bu dy nek pi´
tro wy na pla nie pro sto kà ta o wy mia
rach 10,5 x 7,2 m i Êcia nach o gru bo Êci 
0,3 m (po wierzch nia 75,6 m2, ob wód 
35,4 m). Po rów nu je my pod ∏o g´ na 
grun cie u∏o ̋ o nà na pod ∏o ̋ u  

Rys. 1. Mo stek ter micz ny na sty ku pod ∏o gi na grun cie i Êcian ze wn´trz
nych pomimo zastosowania wielu izolacji termicznych.

Fot. 2. po li sty ren eks tru do wa ny naj lep szy ma te ria∏ izo la cyj ny w miej
scach wy ma ga jà cych du ̋ ej no Êno Êci i od por no Êci przeciw wil go cio wej.

Fot 3. p∏yty twardego styropianu to dobry zamiennik dla drogiego 
polistyrenu ekstudowanego.

Fot. 4. ocieplenie z keramzytu – korzystne gdy trzeba wype∏niç du˝à 
przestrzeƒ pod pod∏ogà.

+20°C

–20°C

ocieplenie z keramzytu
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gli nia stym oraz piasz czy stym RYS. 

5. Ob li cze nia prze pro wa dzo no dla 
pod ∏o gi nie izo lo wa nej oraz z izo la cjà 
ter micz nà gru bo Êci 5, 10 i 15 cm. Przy
j´ to izo la cj´ o nor mo wym wspó∏ czyn
ni ku prze wo dze nia cie p∏a λ = 0,04 W/
mK. Opór ciepl ny po li czo no tyl ko dla 
war stwy izo la cji bez warstw po sadz
ko wych i pod k∏a do wych.
Z ta be li 1 wy ni ka, ˝e po uwzgl´d nie
niu w ob li cze niach warstw po sadz ko
wych oraz pod k∏a do wych ju˝ 5cm 
war stwa do bre go ma te ria ∏u izo la cyj
ne go po zwo li na uzy ska nie za do wa la
jà ce go wspó∏ czyn ni ka prze ni ka nia 
cie p∏a. Wte dy bo wiem izo la cyj noÊç 

pod ∏óg na grun cie znaj du je si´ na 
po dob nym po zio mie ja ki jest wy ma
ga ny dla Êcian czy da chów (U = 0,3 W/
m2K).  Wy star czy za tem, ˝e opór 
ciepl ny war stwy izo la cji b´ dzie zgod
n y  
z wcze Êniej po da ny mi wy tycz ny mi 
(Rmin = 1,5 m2K/W) by mieç pew
noÊç, ˝e pod ∏o ga zo sta ∏a do brze za izo
lo wa na pod wzgl´ dem ter micz nym.  
Z przy k∏a du wy ni ka te˝, ˝e spo ry 
wp∏yw na izo la cyj noÊç pod ∏óg ma 
ro dzaj grun tu na ja kim po sa do wio ny 
jest bu dy nek.
Na su wa si´ jed nak py ta nie. A co si´ 
sta nie je Êli dom b´ dzie znacz nie wi´k

szy? Roz pa trz my za tem bu dy nek par
te ro wy o wy mia rach 10,5 x 18 m, 
po wierzch nia 189 m2 i ob wo dzie 57 
m, po zo sta ∏e za ∏o ̋ e nia bez zmian 
RYS. 6.
Po po rów na niu od po wied nich war to
Êci w obu ta be lach oka zu je si´, ˝e  
po wierzch nia pod ∏o gi ma spo re zna
cze nie – im jest wi´k sza i ma kszta∏t 
bar dziej zbli ̋ o ny do kwa dra tu tym  
le piej. Po ka zu je rów nie˝, jak wa˝ ne 
jest po praw ne za izo lo wa nie przy
Êcien ne go pa sa ob wo do we go. 
To sà wa˝ ne wska zów ki dla w∏a Êci cie li 
do mów. Ju˝ bo wiem wia do mo, ˝e  
w ma ∏ych do mach war to nie co zwi´k
szyç gru boÊç izo la cji. Na to miast  
za sto so wa nie do brych ma te ria ∏ów izo
la cyj nych o gru bo Êci 10 cm jest uza
sad nio ne w bu dyn kach ener go osz
cz´d nych lub o bar dzo ma ∏ej  
po wierzch ni. Z ko lei uk∏a da nie ter
mo izo la cji z po li sty re nu lub pian ki 
po li ure ta no wej o gru bo Êci 15 cm ma 
sens i jest eko no micz nie uza sad nio ne 
tyl ko w przy pad ku sto so wa nia ogrze
wa nia pod ∏o go we go lub w do mach 
pa syw nych.
    
W któ rym miej scu izo la cja 
prze ciw wil go cio wa? 
W pod ∏o gach na grun cie uk∏ad  
i ro dzaj warstw w du ̋ ej mie rze za le ̋ y 
od ilo Êci miej sca prze zna czo ne go na 
pod bu do w´ oraz usy tu owa nia w Êcia
nach po zio mej izo la cji prze ciw wil go
cio wej. Wska za ne jest, ˝e by hy dro izo
la cja by ∏a na tym sa mym po zio mie  

Ta be la 2.

Gru boÊç izo la cji Opór ciepl ny pod ∏o gi  Wspó∏ czyn nik prze ni ka nia cie p∏a 
 Rmin [m2K/W] U [W/m2K]

  dla pod ∏o gi

  na gli nie na pia sku

bez izo la cji – 0,50 0,63

5 cm 1,46 0,29 0,33

10 cm 2,71 0,21 0,23

15 cm 3,96 0,16 0,18

Gru boÊç izo la cji Opór ciepl ny pod ∏o gi  Wspó∏ czyn nik prze ni ka nia cie p∏a 
 Rmin [m2K/W] U [W/m2K]

  dla pod ∏o gi

  na gli nie na pia sku

bez izo la cji – 0,67 0,84

5 cm 1,46 0,35 0,39

10 cm 2,71 0,24 0,26

15 cm 3,96 0,18 0,20

Ta be la 1.

Rys.  5. przy k∏ad ocieplenia pod∏ogi na gruncie w ty po wym do mu pi´ tro
wym lub z u˝yt ko wym pod da szem.

Rys. 6. przy k∏ad ocieplenia pod∏ogi na gruncie w do mu parterowym.

10,5 m
7,2 m

75,6 m2

10,5 m 18,0 m

189 m2
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w pod ∏o dze co i pod Êcia na mi par te ru. 
Wte dy ry zy ko po pe∏ nie nia b∏´ du,  
czy li spo wo do wa nia nie szczel no Êci 
jest naj mniej sze. 
Ogól nie mo˝ na po wie dzieç, ˝e nie na
sià kli we ma te ria ∏y ter mo izo la cyj ne 
mo˝ na uk∏a daç bez po Êred nio na grun
cie (˝wi ro wym pod k∏a dzie) i wte dy 
izo la cj´ prze ciw wil go cio wà wy ko nu je 
si´ nad ni mi. 
Na to miast ma te ria ∏y o wi´k szej na sià
kli wo Êci mu szà byç chro nio ne przed 
wil go cià z grun tu. Mo˝ na za tem naj
pierw wy ko naç w∏a Êci wà izo la cj´ 
prze ciw wil go cio wà i na niej u∏o ̋ yç 
war stw´ ter mo izo la cji. Ale wte dy doÊç 

cz´ sto po wsta je pro blem po praw ne go 
po ∏à cze nia z izo la cjà po zio mà pod Êcia
na mi ze wn´trz ny mi. Oczy wi Êcie mo˝
na, tak ̋ e u∏o ̋ yç od po wied nio do bra nà 
war stw´ be to nu bàdê za g´sz czo ne go 
pia sku i fo li´ bu dow la nà,  
któ ra jest wy star cza jà cym za bez pie
cze niem izo la cji ter micz nej. A w∏a Ê
ci wà izo la cj´ prze ciw wil go cio wà  
wy ko naç po nad ter mo izo la cjà.  

Kie dy po trzeb ne sà dy la ta cje?
Wszel kie pod k∏a dy uk∏a da ne na izo la
cji ter micz nej (zwy kle be to no we)  
po win ny byç dy la to wa ne. Wy ni ka to  
z ró˝ nej roz sze rzal no Êci ma te ria ∏ów 

pod wp∏y wem dzia ∏a nia tem pe ra tu ry. 
Oczy wi ste jest bo wiem, ˝e sty ro pian, 
be ton,  czy wi ny lo wa wy k∏a dzi na  
za cho wu jà si´ ina czej w ch∏od nym 
lub cie p∏ym po miesz cze niu. Jest kil ka 
cha rak te ry stycz nych miejsc, w któ rych 
dy la ta cja jest nie zb´d na.
  Dy�la�ta�cja� ob�wo�do�wa – czy li roz

dzie la jà ca war stwy po sadz ko we od 
Êcian ze wn´trz nych i we wn´trz
nych (tak ̋ e dzia ∏o wych) RYS. 7. 
Na le ̋ y jà wy ko ny waç w ka˝ dym 
po miesz cze niu, po nie wa˝ jej g∏ów
nym za da niem jest ogra ni cze nie 
drgaƒ oraz ha ∏a su (na sku tek tzw. 
prze no sze nia bocz ne go dêwi´ ku). 
Jej po praw ne wy ko na nie mo ̋ e  
ob ni ̋ yç po ziom ha ∏a su prze do  
sta jà ce go si´ do sà sied nie go 
po miesz cze nia co naj mniej o 2 dB 
(wzrost po zio mu ha ∏a su o 3 dB na 
ogó∏ od bie ra ny jest, ja ko je go  
po dwo je nie). 

 �Dy�la�ta�cja�po�wierzch�nio�wa – czy li 
dzie là ca p∏asz czy zny o po wierzch ni 
wi´k szej ni˝ 30 m2 RYS. 8. W tym 
przy pad ku  cho dzi o zmniej sze nie 
skur czu w be to nie (pod czas wià za
nia i doj rze wa nia), jak rów nie˝  
o zmniej sze nie od kszta∏ ceƒ ter
micz nych pod ∏o ̋ a. Oczy wi Êcie  
wa ̋ ny jest kszta∏t po miesz czeƒ np. 
w po ko ju o sze ro ko Êci 4 m i d∏u go
Êci 7 m ko niecz ne jest wy ko na nie  

Rys. 7. Ta Êma brze go wa ja ko nie zb´d ny do da tek przy uk∏a da niu ka˝ dej 
pod ∏o gi (zw∏aszcza z zainstalowanym ogrze wa niem).

Rys. 8. Ta Êma brze go wa ja ko dy la ta cja w pod ∏o dze na grun cie  
w nie re gu lar nym kszta∏ cie.

Rys. 9. dylatacja na styku dwuch niezale˝nych obwodów instalacjiogrzewania pod∏ogowego.

dylatacja

spirale

meandry

taÊma brzegowa

taÊma brzegowa
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dy la ta cji po mi mo, ˝e po wierzch nia 
po miesz cze nia wy no si tyl ko 28 m2.

 �Dy�la�ta�cja� „ter�micz�na” – czy li  
w po sadz kach z ogrze wa niem pod
∏o go wym. Za le ̋ y od ro dza ju za sto
so wa ne go ogrze wa nia oraz przy j´
te go uk∏a du roz pro wa dze nia ele
men tów grzej nych RYS. 9. Uk∏ad 
szcze lin dy la ta cyj nych po wi nien 
byç do sto so wa ny do ro dza ju po sadz
ki. To szcze gól nie wa˝ ne przy uk∏a
da niu na wierzch ni z p∏y tek ce ra
micz nych. Ich wy mia ry oraz spo sób 
u∏o ̋ e nia (np. w ka ro) po wi nien byç 
wcze Êniej zna ny i ju˝ nie zmie nia
ny.

Kie dy u∏o ̋ yç war stwy  
pod bu do wy?
Daw niej naj wa˝ niej szym za da niem  
na bu do wie by ∏o jak naj szyb sze do pro
wa dze nie bu dyn ku do sta nu su ro we
go. Mia ∏o to oczy wi Êcie uza sad nie nie. 
Ta ki za da szo ny bu dy nek w∏a Êci wie 

za bez pie czo ny jest przed znisz cze
niem przez nie ko rzyst ne wa run ki 
at mos fe rycz ne. Po za tym ro bo ty by ∏y 
w znacz nie mniej szym stop niu zme
cha ni zo wa ne. Jed nak obec nie za le ca 
si´ wy ko na nie warstw pod bu do wy 
pod ∏o gi na grun cie, za raz po wznie
sie niu Êcian fun da men to wych FOT. 

10. Zy sku je si´ wie le. Przede wszyst
kim du ̋ à i rów nà po wierzch ni´, co 
znacz nie u∏a twia mu ro wa nie Êcian, 
stem plo wa nie stro pów, czy sk∏a do wa
nie ma te ria ∏ów bu dow la nych. Jed nak 
naj wa˝ niej sze jest to, ˝e wzra sta 
po ziom bez pie czeƒ stwa na pla cu 
bu do wy i u∏a twio na jest ko mu ni ka cja. 
Wa˝ ne jest rów nie˝ to, ˝e mo˝ li we 
jest wy sy pa nie ˝wi ru lub pia sku pro
sto z wy wrot ki i nie trze ba roz wo ziç 
ich tacz ka mi po cia snych po miesz cze
niach. ¸a twiej sze jest u∏o ̋ e nie ewen
tu al nych warstw izo la cyj nych oraz 
za bez pie cza jà ce go je be to nu.

Fot. 10. wy ko na nie no Ênych warstw pod ∏o gi na 
grun cie przed wzno sze niem Êcian we wn´trz
nych to obecnie wa˝ny element bezpieczeƒstwa 
i wygody na placu budowy.

posadzkataÊma brzegowa  
z pianki polietylenowejpozioma izolacja 

przeciwwilgociowa  
(z folii lub papy)  
pod Êcianà zewn´trznà 

Êciana fundamentowa
pionowa izolacja przeciwwilgociowa

pionowa izolacja  
termiczna

Êciana os∏onowa

dodatkowa warstwa izolacji 
przeciwwilgociowej  
lub obróbka blacharska

wylewka samopoziomujàca

szlichta cementowa

izolacja termiczna

izolacja przeciwwilgociowa

p∏yta ˝elbetowa

˝wir zag´szczony mechanicznie

Szczegó∏ po∏àczenia pod∏ogi na gruncie z trójwarstwowymi Êcianami zewn´trznymi
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posadzka
taÊma brzegowa  
z pianki polietylenowej

pozioma izolacja 
przeciwwilgociowa  
(z folii lub papy)  
pod Êcianà zewn´trznà warstwa Êlizgowa  

z folii lub papy

Êciana fundamentowapionowa izolacja przeciwwilgociowa

pionowa izolacja  
termiczna

ok∏adzina coko∏u

wylewka samopoziomujàca

szlichta cementowa

izolacja termiczna

izolacja przeciwwilgociowa

p∏yta ˝elbetowa

˝wir zag´szczony mechanicznie

posadzkataÊma brzegowa  
z pianki polietylenowej

pozioma izolacja 
przeciwwilgociowa  
(z folii lub papy)  
pod Êcianà zewn´trznà warstwa Êlizgowa  

z folii lub papy

Êciana fundamentowapionowa izolacja przeciwwilgociowa

pionowa izolacja  
termiczna

ok∏adzina coko∏u

wylewka samopoziomujàca

szlichta cementowa

izolacja termiczna

izolacja przeciwwilgociowa

p∏yta ˝elbetowa

˝wir zag´szczony mechanicznie

Szczegó∏ po∏àczenia pod∏ogi na gruncie z dwuwarstwowymi Êcianami zewn´trznymi

Szczegó∏ po∏àczenia pod∏ogi na gruncie z jednowarstwowà Êcianà zewn´trznà


