MATERIA¸Y I TECHNOLOGIE

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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zdecydowanej
wi´kszoÊci
domów jednorodzinnych wyko
nuje si´ pod∏og´ na gruncie. Po prostu
obecnie prawie nie buduje si´ domów
podpiwniczonych, a budynki z wenty
lowanà przestrzenià podpod∏ogowà to
wyjàtkowa rzadkoÊç.
Zadaniem pod∏ogi na gruncie jest
przekazanie na pod∏o˝e obcià˝eƒ
u˝ytkowych (ci´˝aru mebli, ludzi)
oraz obcià˝eƒ sta∏ych, takich jak
ci´˝ar warstw pod∏ogowych oraz Êcian
dzia∏owych. Wymaga si´ jeszcze, ˝eby
pod∏oga na gruncie stanowi∏a barier´
termicznà (jest to przegroda zewn´trz
na) oraz hydroizolacyjnà. Warto te˝
pami´taç o tym, ˝e powinna byç tak
skonstruowana, aby mog∏a t∏umiç
drgania.

czasami stosuje si´ jeszcze keram
zyt lub ˝u˝el wielkopiecowy;
p
 odk∏ad podpod∏ogowy – najcz´
Êciej z betonu gruboÊci 4 – 7 cm
(cieƒsze warstwy uk∏adane na ter
moizolacji wymagajà dodatkowego
zbrojenia). Przy stosowaniu ogrze
wania pod∏ogowego to ju˝ odpo
wiednio dylatowane p∏yty ˝elbetowe
gruboÊci 12 – 20 cm. Czasami pro
jektowane sà suche podk∏ady z p∏yt
OSB lub jastrychu (zwykle jako
cz´Êç tzw. pod∏ogi p∏ywajàcej);
 posadzka – dowolny rodzaj mate
ria∏ów w zale˝noÊci od przeznacze
nia i wystroju wn´trza oraz gustu
inwestora. W pod∏ogach ogrzewa
nych najcz´Êciej p∏ytki kamienne
lub ceramiczne.

Budowa pod∏ogi na gruncie

Kiedy pod∏og´ trzeba ocieplaç?

W ka˝dym projekcie podany jest
uk∏ad warstw i rodzaj materia∏ów, jakie
nale˝y zastosowaç. Rozwiàzaƒ mo˝e
byç wiele, ale zwykle sprowadzajà si´
do nast´pujàcego uk∏adu:
 podbudowa – najlepiej z grubego
˝wiru zag´szczonego mechanicz
nie. Warstwa gruboÊci 15 – 30 cm
ma bardzo du˝à noÊnoÊç, doskonale
amortyzuje drgania, a przede
wszystkim ca∏kowicie odcina kapi
larne podciàganie wody. Na jej
wierzchu mo˝na u∏o˝yç dodatkowà
wyrównawczà warstw´ piasku
zag´szczonego mechanicznie (np.
5 cm) lub wyt∏aczanà foli´ ochron
na (potocznie zwana kube∏kowà);
 hydroizolacja – obecnie, doÊç cz´sto
wykonuje si´ jà z odpowiednio gru
bej folii co znacznie u∏atwia i przy
spiesza prace budowlane. Równie
dobre jest rozwiàzanie tradycyjne
z papy asfaltowej (np. termozgrze
walnej). Jednak wtedy w zale˝noÊci
od miejsca u∏o˝enia konieczne bywa
zastosowanie dodatkowego podk∏adu
z chudego betonu;
 izolacja termiczna – najlepiej
z prawie nienasiàkliwego i bardzo
odpornego na uszkodzenia mecha
niczne polistyrenu ekstrudowanego,
ewentualnie z twardych odmian
styropianu. GruboÊç tej warstwy
mo˝e byç bardzo ró˝na, zwykle 5
– 15 cm. Jako izolacj´ termicznà

To pytanie zadaje sobie wielu inwe
storów, zw∏aszcza tych, którzy doko
nujà zmian w projekcie. W przypadku
pod∏ogi u∏o˝onej na gruncie, zaleca si´
co prawda stosowanie izolacji termicz
nej gruboÊci 5 – 10 cm, ale odpowiedê
nie jest taka jednoznaczna. Zale˝y
bowiem od wielu czynników.
Temperatura – jaka ma byç utrzymywa
na w pomieszczeniach z pod∏ogà na
gruncie to jeden z najwa˝niejszy para
metrów. JeÊli b´dzie wy˝sza ni˝ +16°C
to suma oporów cieplnych wszystkich
warstw powinna wynosiç co najmniej
Rmin = 1,5 m2K/W i to na ca∏ej
powierzchni pod∏ogi. Zalecenie to
dotyczy wszystkich pomieszczeƒ miesz
kalnych, a wi´c pokoi, kuchni,
∏azienek, korytarzy itp. Trzeba jednak
pami´taç, ˝e pod∏ogom zag∏´bionym co
najmniej 60 cm poni˝ej poziomu terenu
nie stawia si´ ju˝ ˝adnych wymagaƒ.
Podobnie jak wszystkim pomieszcze
niom, w których temperatura nie
b´dzie przekraczaç +8°C (np. gara˝e,
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Opór cieplny
Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e opór
cieplny R jest odwrotnoÊcià wspó∏
czynnika przenikania ciep∏a U.
Jednak o ile przy obliczaniu Êcian,
stropów i dachów jest to prosta
zale˝noÊç liniowa (U = 1/R), to
w przypadku pod∏óg na gruncie sà

magazyny). Natomiast w pomieszcze
niach typu gospodarczego z temperaturà
8 ÷ 16°C wystarczy jedynie u∏o˝yç pio
nowy lub poziomy pas izolacji termicz
nej o szerokoÊci 1 m (wzd∏u˝ Êciany
fundamentowej lub na styku pod∏ogi
oraz Êcian zewn´trznych) Wymagany
opór cieplny takiej izolacji wynosi
Rmin =1,0 m2K/W. Czasami nawet nie
ocieplona Êciana fundamentowa lub
piwniczna spe∏nia ten wymóg, a ju˝
na pewno z warstwà izolacji np. styro
pianu gr. 3 – 4 cm. Mo˝e si´ wydawaç,
˝e te wartoÊci oporów cieplnych sà
ma∏e przynajmniej w porównaniu do
Êcian zewn´trznych i dachów (Rmin =
3,33 m2K/W). Jednak nale˝y pami´taç,
˝e ró˝nica temperatury pomi´dzy
powietrzem wewn´trznym w pokojach
(20°C), a gruntu pod pod∏ogà (5 – 8°C)
najcz´Êciej nie przekracza nawet 15°C.
Jest to wi´c jak najbardziej racjonalne
i ekonomicznie uzasadnione. Dla porów
nania ró˝nica obliczeniowej tempera
tury pomi´dzy zimowym powietrzem
na zewnàtrz i wewnàtrz pomieszczeƒ
mieszkalnych Êrednio wynosi 40°C.
System ogrzewania – jest równie istot
nym kryterium. Wa˝ne jest oczywi
Êcie to, czy pod∏oga w pomieszczeniu
b´dzie równoczeÊnie pe∏niç rol´
grzejnika. JeÊli tak, to musi byç izolo
wana termicznie najlepiej warstwà
o gruboÊci 10 – 20 cm czyli, jak w Êcia
nach lub po∏aciach dachowych. Wynika
to z ró˝nicy temperatury pomi´dzy
instalacjà grzejnà (40 – 50°C) a pod∏o
˝em gruntowym, która wynosi oko∏o
40°C, czyli podobnie jak w przegro
dach zewn´trznych.
Wyeliminowanie mostków termicznych –
na styku pod∏ogi ze Êcianami zewn´trz
nymi to kolejne wa˝ne kryterium
RYS. 1. Wa˝ne jest, ˝eby Êciany fun
damentowe by∏y ocieplane po stronie
zewn´trznej budynku.
to znacznie bardziej skomplikowane
wzor y zawierajàce funkcje logar yt
miczne. W celu uproszczenia
obliczeƒ projektowych wolno spraw
dziç tylko kilka prostych warunków
odnoszàcych si´ do oporu cieplnego
pod∏ogi na gruncie bez koniecznoÊci
obliczania wspó∏czynnika przenikania
ciep∏a tej przegrody.

+20°C

–20°C

Rys. 1. Mostek termiczny na styku pod∏ogi na gruncie i Êcian zewn´trz
nych pomimo zastosowania wielu izolacji termicznych.

Inne czynniki – które powinno si´
uwzgl´dniaç przy ocieplaniu pod∏óg
na gruncie to gruboÊç posadzki, stosu
nek powierzchni pod∏ogi do obwodu
budynku, warunki klimatyczne panu
jàce na danym terenie, poziom wody
gruntowej, czy rodzaj gruntu. Najko
rzystniejsze pod tym wzgl´dem sà
grunty gliniaste, nieco gorsze piasz
czyste, a najgorsze ska∏y.

Jaki rodzaj izolacji zastosowaç?
W pod∏ogach na gruncie najwi´ksze
znaczenie ma nienasiàkliwoÊç izolacji
termicznej. Wiadomo bowiem, ˝e
ka˝dy zawilgocony materia∏ przynaj
mniej cz´Êciowo traci swoje w∏aÊci
woÊci termoizolacyjne. Z tego wzgl´du
najkorzystniejsze jest zastosowanie
polistyrenu ekstrudowanego FOT. 2,

Fot. 2. Polistyren ekstrudowany najlepszy materia∏ izolacyjny w miej
scach wymagajàcych du˝ej noÊnoÊci i odpornoÊci przeciwwilgociowej.

styropianu o obni˝onej ch∏onnoÊci
FOT. 3 lub pianki poliuretanowej
o zamkni´tych porach. NasiàkliwoÊç
tych materia∏ów zwykle nie przekracza
0,5%, a jednoczeÊnie charakteryzujà
si´ doskona∏ym wspó∏czynnikiem
przewodzenia ciep∏a λ < 0,035 W/mK.
Pozwala to na zastosowanie warstwy
izolacji termicznej gruboÊci zaledwie
5 – 8 cm. OczywiÊcie po wykonaniu
odpowiedniej izolacji przeciwwilgo
ciowej mo˝na stosowaç tak˝e zwyk∏y
(twardy) styropian, a nawet specjalny
rodzaj we∏ny mineralnej.
Czasami si´ zdarza, ˝e usuwajàc grubà
warstw´ humusu powstaje doÊç du˝a
przestrzeƒ, którà trzeba wype∏niç,
˝eby uzyskaç odpowiedni poziom
posadzki. Wtedy najlepszym rozwià
zaniem mo˝e okazaç si´ wykonanie

izolacji termicznej z odpowiednio
grubej warstwy keramzytu FOT. 4.
W zale˝noÊci od g´stoÊci co najmniej
14 – 21 cm lub lekkiego keramzyto
betonu (50 cm). Po prostu mo˝e to byç
sposób znacznie taƒszy, mniej praco
ch∏onny i szybszy od zag´szczania
warstw podk∏adowych ze ˝wiru, pia
sku, czy betonu oraz uk∏adania w∏a
Êciwej izolacji termicznej.

Jaka gruboÊç izolacji
termicznej?
Najlepiej wykazaç to na przyk∏adach.
Rozpatrujemy niewielki budynek pi´
trowy na planie prostokàta o wymia
rach 10,5 x 7,2 m i Êcianach o gruboÊci
0,3 m (powierzchnia 75,6 m2, obwód
35,4 m). Porównujemy pod∏og´ na
grunc ie u∏o˝ on à na pod∏ o˝ u
ocieplenie z keramzytu

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.
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189 m2

75,6 m2

10,5 m

10,5 m

7,2 m

Rys. 5. Przyk∏ad ocieplenia pod∏ogi na gruncie w typowym domu pi´tro
wym lub z u˝ytkowym poddaszem.

gliniastym oraz piaszczystym RYS.
5. Obliczenia przeprowadzono dla
pod∏ogi nieizolowanej oraz z izolacjà
termicznà gruboÊci 5, 10 i 15 cm. Przy
j´to izolacj´ o normowym wspó∏czyn
niku przewodzenia ciep∏a λ = 0,04 W/
mK. Opór cieplny policzono tylko dla
warstwy izolacji bez warstw posadz
kowych i podk∏adowych.
Z tabeli 1 wynika, ˝e po uwzgl´dnie
niu w obliczeniach warstw posadzko
wych oraz podk∏adowych ju˝ 5-cm
warstwa dobrego materia∏u izolacyj
nego pozwoli na uzyskanie zadowala
jàcego wspó∏czynnika przenikania
ciep∏a. Wtedy bowiem izolacyjnoÊç

Rys. 6. Przyk∏ad ocieplenia pod∏ogi na gruncie w domu parterowym.

pod∏óg na gruncie znajduje si´ na
podobnym poziomie jaki jest wyma
gany dla Êcian czy dachów (U = 0,3 W/
m2K). Wystarczy zatem, ˝e opór
cieplny warstwy izolacji b´dzie zgod
n
y
z wczeÊniej podanymi wytycznymi
(Rmin = 1,5 m2K/W) by mieç pew
noÊç, ˝e pod∏oga zosta∏a dobrze zaizo
lowana pod wzgl´dem termicznym.
Z przyk∏adu wynika te˝, ˝e spory
wp∏yw na izolacyjnoÊç pod∏óg ma
rodzaj gruntu na jakim posadowiony
jest budynek.
Nasuwa si´ jednak pytanie. A co si´
stanie jeÊli dom b´dzie znacznie wi´k

Tabela 1.
GruboÊç izolacji

Opór cieplny pod∏ogi
Rmin [m2K/W]

Wspó∏czynnik przenikania ciep∏a
U [W/m2K]

		
		
bez izolacji
5 cm
10 cm
15 cm

–
1,46
2,71
3,96

dla pod∏ogi
na glinie

na piasku

0,67
0,35
0,24
0,18

0,84
0,39
0,26
0,20

Tabela 2.
GruboÊç izolacji

Opór cieplny pod∏ogi
Rmin [m2K/W]

Wspó∏czynnik przenikania ciep∏a
U [W/m2K]

		
		
bez izolacji
5 cm
10 cm
15 cm
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–
1,46
2,71
3,96

18,0 m

dla pod∏ogi
na glinie

na piasku

0,50
0,29
0,21
0,16

0,63
0,33
0,23
0,18

szy? Rozpatrzmy zatem budynek par
terowy o wymiarach 10,5 x 18 m,
powierzchnia 189 m2 i obwodzie 57
m, pozosta∏e za∏o˝enia bez zmian
RYS. 6.
Po porównaniu odpowiednich warto
Êci w obu tabelach okazuje si´, ˝e
powierzchnia pod∏ogi ma spore zna
czenie – im jest wi´ksza i ma kszta∏t
bardziej zbli˝ony do kwadratu tym
lepiej. Pokazuje równie˝, jak wa˝ne
jest poprawne zaizolowanie przy
Êciennego pasa obwodowego.
To sà wa˝ne wskazówki dla w∏aÊcicieli
domów. Ju˝ bowiem wiadomo, ˝e
w ma∏ych domach warto nieco zwi´k
szyç gruboÊç izolacji. Natomiast
zastosowanie dobrych materia∏ów izo
lacyjnych o gruboÊci 10 cm jest uza
sadnione w budynkach energoosz
cz´dnych lub o bardzo ma∏ej
powierzchni. Z kolei uk∏adanie ter
moizolacji z polistyrenu lub pianki
poliuretanowej o gruboÊci 15 cm ma
sens i jest ekonomicznie uzasadnione
tylko w przypadku stosowania ogrze
wania pod∏ogowego lub w domach
pasywnych.

W którym miejscu izolacja
przeciwwilgociowa?
W pod∏ogach na gruncie uk∏ad
i rodzaj warstw w du˝ej mierze zale˝y
od iloÊci miejsca przeznaczonego na
podbudow´ oraz usytuowania w Êcia
nach poziomej izolacji przeciwwilgo
ciowej. Wskazane jest, ˝eby hydroizo
lacja by∏a na tym samym poziomie

taÊma brzegowa

taÊma brzegowa

Rys. 7. TaÊma brzegowa jako niezb´dny dodatek przy uk∏adaniu ka˝dej
pod∏ogi (zw∏aszcza z zainstalowanym ogrzewaniem).

w pod∏odze co i pod Êcianami parteru.
Wtedy ryzyko pope∏nienia b∏´du,
czyli spowodowania nieszczelnoÊci
jest najmniejsze.
Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e niena
siàkliwe materia∏y termoizolacyjne
mo˝na uk∏adaç bezpoÊrednio na grun
cie (˝wirowym podk∏adzie) i wtedy
izolacj´ przeciwwilgociowà wykonuje
si´ nad nimi.
Natomiast materia∏y o wi´kszej nasià
kliwoÊci muszà byç chronione przed
wilgocià z gruntu. Mo˝na zatem naj
pierw wykonaç w∏aÊciwà izolacj´
przeciwwilgociowà i na niej u∏o˝yç
warstw´ termoizolacji. Ale wtedy doÊç

Rys. 8. TaÊma brzegowa jako dylatacja w pod∏odze na gruncie
w nieregularnym kszta∏cie.

cz´sto powstaje problem poprawnego
po∏àczenia z izolacjà poziomà pod Êcia
nami zewn´trznymi. OczywiÊcie mo˝
na, tak˝e u∏o˝yç odpowiednio dobranà
warstw´ betonu bàdê zag´szczonego
pias ku
i
fol i´
bud owl an à,
która jest wystarczajàcym zabezpie
czeniem izolacji termicznej. A w∏aÊciwà izolacj´ przeciwwilgociowà
wykonaç ponad termoizolacjà.

Kiedy potrzebne sà dylatacje?
Wszelkie podk∏ady uk∏adane na izola
cji termicznej (zwykle betonowe)
powinny byç dylatowane. Wynika to
z ró˝nej rozszerzalnoÊci materia∏ów

meandry
dylatacja

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

pod wp∏ywem dzia∏ania temperatury.
Oczywiste jest bowiem, ˝e styropian,
beton, czy winylowa wyk∏adzina
zachowujà si´ inaczej w ch∏odnym
lub ciep∏ym pomieszczeniu. Jest kilka
charakterystycznych miejsc, w których
dylatacja jest niezb´dna.
 Dylatacja obwodowa – czyli roz
dzielajàca warstwy posadzkowe od
Êcian zewn´trznych i wewn´trz
nych (tak˝e dzia∏owych) RYS. 7.
Nale˝y jà wykonywaç w ka˝dym
pomieszczeniu, poniewa˝ jej g∏ów
nym zadaniem jest ograniczenie
drgaƒ oraz ha∏asu (na skutek tzw.
przenoszenia bocznego dêwi´ku).
Jej poprawne wykonanie mo˝e
obni˝yç poziom ha∏asu przedostajàcego si´ do sàsiedniego
pomieszczenia co najmniej o 2 dB
(wzrost poziomu ha∏asu o 3 dB na
ogó∏ odbierany jest, jako jego
podwojenie).
 Dylatacja powierzchniowa – czyli
dzielàca p∏aszczyzny o powierzchni
wi´kszej ni˝ 30 m2 RYS. 8. W tym
przypadku chodzi o zmniejszenie
skurczu w betonie (podczas wiàza
nia i dojrzewania), jak równie˝
o zmniejszenie odkszta∏ceƒ ter
micznych pod∏o˝a. OczywiÊcie
wa˝ny jest kszta∏t pomieszczeƒ np.
w pokoju o szerokoÊci 4 m i d∏ugo
Êci 7 m konieczne jest wykonanie
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dylatacji pomimo, ˝e powierzchnia
pomieszczenia wynosi tylko 28 m2.
 Dylatacja „termiczna” – czyli
w posadzkach z ogrzewaniem pod
∏ogowym. Zale˝y od rodzaju zasto
sowanego ogrzewania oraz przyj´
tego uk∏adu rozprowadzenia ele
mentów grzejnych RYS. 9. Uk∏ad
szczelin dylatacyjnych powinien
byç dostosowany do rodzaju posadz
ki. To szczególnie wa˝ne przy uk∏a
daniu nawierzchni z p∏ytek cera
micznych. Ich wymiary oraz sposób
u∏o˝enia (np. w karo) powinien byç
wczeÊniej znany i ju˝ nie zmienia
ny.

Kiedy u∏o˝yç warstwy
podbudowy?
Dawniej najwa˝niejszym zadaniem
na budowie by∏o jak najszybsze dopro
wadzenie budynku do stanu surowe
go. Mia∏o to oczywiÊcie uzasadnienie.
Taki zadaszony budynek w∏aÊciwie

zabezpieczony jest przed zniszcze
niem przez niekorzystne warunki
atmosferyczne. Poza tym roboty by∏y
w znacznie mniejszym stopniu zme
chanizowane. Jednak obecnie zaleca
si´ wykonanie warstw podbudowy
pod∏ogi na gruncie, zaraz po wznie
sieniu Êcian fundamentowych FOT.
10. Zyskuje si´ wiele. Przede wszyst
kim du˝à i równà powierzchni´, co
znacznie u∏atwia murowanie Êcian,
stemplowanie stropów, czy sk∏adowa
nie materia∏ów budowlanych. Jednak
najwa˝niejsze jest to, ˝e wzrasta
poziom bezpieczeƒstwa na placu
budowy i u∏atwiona jest komunikacja.
Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e mo˝liwe
jest wysypanie ˝wiru lub piasku pro
sto z wywrotki i nie trzeba rozwoziç
ich taczkami po ciasnych pomieszcze
niach. ¸atwiejsze jest u∏o˝enie ewen
tualnych warstw izolacyjnych oraz
zabezpieczajàcego je betonu.

Fot. 10. Wykonanie noÊnych warstw pod∏ogi na
gruncie przed wznoszeniem Êcian wewn´trz
nych to obecnie wa˝ny element bezpieczeƒstwa
i wygody na placu budowy.

Szczegó∏ po∏àczenia pod∏ogi na gruncie z trójwarstwowymi Êcianami zewn´trznymi
dodatkowa warstwa izolacji
przeciwwilgociowej
lub obróbka blacharska
pozioma izolacja
przeciwwilgociowa
(z folii lub papy)
pod Êcianà zewn´trznà

taÊma brzegowa
z pianki polietylenowej

posadzka
wylewka samopoziomujàca
szlichta cementowa
izolacja termiczna

Êciana os∏onowa
pionowa izolacja
termiczna

izolacja przeciwwilgociowa
p∏yta ˝elbetowa
˝wir zag´szczony mechanicznie

pionowa izolacja przeciwwilgociowa
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Szczegó∏ po∏àczenia pod∏ogi na gruncie z dwuwarstwowymi Êcianami zewn´trznymi
pozioma izolacja
przeciwwilgociowa
(z folii lub papy)
pod Êcianà zewn´trznà

taÊma brzegowa
z pianki polietylenowej
warstwa Êlizgowa
z folii lub papy

posadzka
wylewka samopoziomujàca
szlichta cementowa
izolacja termiczna

ok∏adzina coko∏u
pionowa izolacja
termiczna

izolacja przeciwwilgociowa
p∏yta ˝elbetowa
˝wir zag´szczony mechanicznie

pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Êciana fundamentowa

Szczegó∏ po∏àczenia pod∏ogi na gruncie z jednowarstwowà Êcianà zewn´trznà
pozioma izolacja
przeciwwilgociowa
(z folii lub papy)
pod Êcianà zewn´trznà

taÊma brzegowa
z pianki polietylenowej
warstwa Êlizgowa
z folii lub papy

posadzka
wylewka samopoziomujàca
szlichta cementowa
izolacja termiczna

ok∏adzina coko∏u

pionowa izolacja
termiczna

izolacja przeciwwilgociowa
p∏yta ˝elbetowa
˝wir zag´szczony mechanicznie

pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Êciana fundamentowa
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