Suche ściany
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RAPORT
Utrzymanie œcian
w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne,
aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa¿ne nie tylko
dla osób ju¿ cierpi¹cych
na alergiê. D³ugotrwa³e
przebywanie w pomieszczeniach zagrzybionych
mo¿e j¹ wywo³aæ u osób
dotychczas wolnych od
tej dolegliwoœci.

fot. Terbud Izolacje Budowlane

Alina Kwapisz i Stanis³aw Stupkiewicz

nie wpuœæ

WILGOCI
stniej¹ ró¿ne Ÿród³a wilgoci w œcianach
i stropach. Pewna iloœæ wody zostaje
zgromadzona ju¿ jako skutek wykonywania tych przegród. Mo¿na j¹ nazwaæ wilgoci¹ pocz¹tkow¹. Woda dostaje siê do
murów tak¿e w trakcie u¿ytkowania budynku. Szczególn¹ rolê odgrywa tu mo¿liwoœæ podci¹gania jej z gruntu. Wilgoæ
mo¿e te¿ pochodziæ z opadów atmosferycznych, a tak¿e powstawaæ wskutek wykraplania pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u¿ytkowania.

I

Wilgoæ pocz¹tkowa
Wyró¿nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, zwi¹zan¹ z wytwarzaniem materia³ów konstrukcyjnych (ceg³y, bloczki), oraz budowlan¹, powstaj¹c¹ na etapie
transportu czy sk³adowania oraz wprowadzan¹ w procesie ³¹czenia elementów zapraw¹ czy betonem. Ten drugi rodzaj nie
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powstaje, oczywiœcie, w przypadku technologii w pe³ni suchych, jak szkieletowa
(kanadyjska).
Nie ca³a woda u¿yta do wytworzenia
materia³u wi¹¿¹cego musi byæ usuniêta.
Czêœæ z niej wi¹¿e siê chemicznie z tym
materia³em. Nadaje mu to wymagane
w³aœciwoœci mechaniczne. Do usuniêcia
jest iloœæ pozosta³a, konieczna z ró¿nych
powodów, m.in. dla nadania spoiwu konsystencji, umo¿liwiaj¹cej jego formowanie – np. rozœcie³anie zaprawy murarskiej. Przed przyst¹pieniem do wykañczania przegród pow³okami czy ok³adzinami
powinna ona zostaæ usuniêta. Samoistne
odsychanie mo¿e trwaæ doœæ d³ugo. W naszych warunkach klimatycznych, w przypadku muru tradycyjnego gruboœci 40 cm
(pó³torej ceg³y), nawet d³u¿ej ni¿ trzy lata. Œciany cieñsze odsychaj¹, oczywiœcie,
szybciej: mo¿e wystarczyæ nawet pó³tora
roku. Z kolei jednak po³o¿enie tynku
przed³u¿a ten czas o rok do dwóch lat, zale¿nie od u¿ytego materia³u i gruboœci tej
pow³oki.
W czasach, kiedy stawianie domu ci¹gnê³o siê latami, zadowalaj¹cy stopieñ suchoœci przegrody osi¹ga³y przed rozpoczêciem u¿ytkowania. To by³ podstawowy
sposób pozbywania siê wilgoci budowlanej. Obecnie czas wznoszenia budynku
znacznie siê skróci³. Wymaga to przestrzegania w³aœciwych re¿imów technologicznych. Zdarzaj¹ siê jednak wykonawcy

ma³o fachowi lub niesolidni, którzy tych re¿imów nie przestrzegaj¹. Przekazuj¹ budynek z wilgoci¹ budowlan¹ zamkniêt¹ pod
pow³ok¹ izolacyjn¹ czy p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ (suchy tynk). O tym, ¿e tak by³o,
u¿ytkownik dowiaduje siê dopiero po up³ywie kilku miesiêcy: na nowych œcianach pojawiaj¹ siê plamy grzyba domowego.
Przeciêtny przysz³y u¿ytkownik ma
ograniczone mo¿liwoœci sprawdzania wilgotnoœci przegród. Mo¿e natomiast kontrolowaæ zgodnoœæ postêpu prac z wymaganiami wytwórców materia³ów czy systemów budowlanych. Jeœli zastrzegaj¹
oni, ¿e jak¹œ pow³okê mo¿na nak³adaæ np.
nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy po wylaniu
betonu, tyle trzeba odczekaæ.
Wykorzystuj¹c odpowiednie urz¹dzenia mo¿na przyspieszyæ odsychanie bez
przerywania innych prac budowlanych.
Osuszacze kondensacyjne  dzia³aj¹
na zasadzie podobnej jak samorozmra¿aj¹ca siê lodówka. Powietrze wilgotne jest nawiewane na parownik zimny (odpowiednik
p³yty ch³odz¹cej w lodówce). Tam wykrapla siê z niego para. Powsta³a woda skapuje
do zbiornika. Z niego albo sp³ywa na zewn¹trz, albo jest odpompowywana. Pozbawione pary powietrze natrafia na parownik
ciep³y (odpowiednik siatki rurek na zewn¹trz lodówki), tam zostaje ogrzane i wyprowadzone z powrotem do pomieszczenia.
Te osuszacze mog¹ pracowaæ w œrodowisku
bardzo zawilgoconym i przy temperaturze
powietrza nie ni¿szej ni¿ 10°C.
Osuszacze adsorpcyjne dzia³aj¹
w ten sposób, ¿e powietrze wilgotne jest
przepuszczane przez œrodek silnie poch³aniaj¹cy parê wodn¹ (higroskopijny), np.
 Zasada dzia³ania osuszacza kondensacyjnego

bêben ze œrodkiem susz¹cym
powietrze wilgotne

powietrze osuszone
powietrze ogrzane

powietrze silnie zawilgocone

kratka wentylacyjna
lub wykraplacz

powietrze zawrócone do obiegu
ujœcie wody ze skroplenia pary

powietrze wywiewane na zewn¹trz
Zasada dzia³ania osuszacza adsorpcyjnego

¿el krzemionkowy lub chlorek litu. Wychodzi osuszone. Przez zawilgocony materia³ higroskopijny przepuszcza siê powietrze gor¹ce, np. z systemu grza³ek.
Unosi ono wodê i jest wyrzucane na zewn¹trz, np. przez kratkê wentylacyjn¹.
Mo¿na te¿ przepuœciæ je przez urz¹dzenie
ch³odnicze. Nastêpuje tam wykroplenie
wody, a powietrze wraca do obiegu. Ci¹g³oœæ procesu uzyskuje siê zwykle w ten
sposób, ¿e œrodek higroskopijny jest
umieszczony w obracaj¹cym siê bêbnie.
W jednej jego czêœci œrodek ten poch³ania
wilgoæ, w drugiej jest suszony . Te osuszacze mog¹ pracowaæ nawet przy temperaturze ujemnej.
Do osuszania miejsc trudno dostêpnych – np. przestrzeñ podpod³ogowa,
miejsca za ok³adzin¹ z p³yt g-k – stosuje
siê zestawy urz¹dzeñ: wentylator nawiewny + osuszacz; wentylator nawiewny
wprowadza do nich powietrze np. przez
szczeliny dylatacyjne, a wyprowadzone
wilgotne trafia do osuszacza !.

parownik zimny
parownik ciep³y

osuszacz

nawiewnik

! Osuszanie wewnêtrznej warstwy stropu
Ograniczenie iloœci wilgoci budowlanej mo¿na uzyskaæ przez wykorzystanie
nowoczesnych systemów budowlanych.
Ta mo¿liwoœæ stanowi jedn¹ z ich zalet.
Chodzi tu np. o technologiê bloczków
z betonu komórkowego (porobetonu), jak
Ytong, lub pustaków z ceramiki poryzowanej (Porotherm, Troterm). Nie uk³ada
siê ich na tradycyjnej warstwie zaprawy
cementowej, gruboœci 1-2 cm, lecz klei
spoiwem, które mo¿e mieæ gruboœæ nawet
tylko 1 mm. Nie tylko jest go mniej. Tak¿e wody „nadmiarowej” zawiera ono
znacznie mniej ni¿ zaprawa tradycyjna.

Podci¹ganie kapilarne

wentylator

filtr
powietrze wilgotne
powietrze suche
zbiornik wody
odp³yw grawitacyjny
odpompowanie wody
zbiornik wody

Wiêkszoœæ materia³ów budowlanych,
z których wznosi siê przegrody budynku,
ma strukturê porowat¹. W niektórych, jak
beton komórkowy czy ceg³a ceramiczna,
widaæ to go³ym okiem. Ale dotyczy to
tak¿e betonu kruszywowego czy gipsu.
Poszczególne pory s¹ po³¹czone systemem kanalików, czyli kapilar (naczyñ
w³oskowatych). Jak wiadomo, takie kanaliki maj¹ zdolnoœæ podci¹gania wody tak¿e
do góry. Dó³ budynku zawsze pozostaje
w kontakcie z gruntem. Ten zaœ stale lub
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izolacja pozioma górna

izolacja podstawowa

izolacja pozioma dolna

izolacja pozioma pod³ogi
w piwnicy

" Rodzaje izolacji poziomych w budynku podpiwniczonmym (oczywiœcie, w rzeczywistoœci niezbêdna jest równie¿ izolacja pionowa, której na tym rysunku nie pokazano)
czyæ z pionow¹, pasy papy powinny byæ
szersze ni¿ mur. Jako izolacje wodochronne
najlepiej siê zachowuj¹ papy na osnowie
z w³ókien poliestrowych, na powierzchniach du¿ych (np. izolacja p³yty fundamentowej) – na osnowie z w³ókien szklanych.
W tym drugim przypadku szczególnie wa¿ne jest, ¿eby materia³ nie za³amywa³ siê na
ostrych krawêdziach. Trzeba wiêc zapewniæ
wyoblenie wszystkich naro¿y, na których
nastêpuje zmiana kierunku izolacji. Naro¿a
zewnêtrzne siê ukosuje, we wklês³ych formuje siê tzw. fasetê z zaprawy cementowej.
I Izolacja pionowa chroni przed bocznym nap³ywem wody gruntowej. Uk³ada
siê j¹ na zewnêtrznej stronie œcian piwnicznych lub fundamentowych. Zaczyna
siê na ³awie fundamentowej i siêga zwykle kilkudziesiêciu centymetrów powy¿ej
poziomu terenu. Nale¿y j¹ starannie ³¹czyæ z najni¿sz¹ izolacj¹ poziom¹. Razem
maj¹ tworzyæ jakby wannê wodoszczeln¹.
Pod wzglêdem konstrukcyjnym izolacja pionowa # jest znacznie bardziej z³o¿ona ni¿ pozioma. Konkretne rozwi¹zania zale¿¹ od warunków hydrogeologicznych w otoczeniu budynku.
Najwiêksze znaczenie ma poziom wód
gruntowych. Trzeba wzi¹æ pod uwagê poziom maksymalny. Zwykle bowiem g³êbokoœæ, na jakiej znajduje siê lustro wody
gruntowej, ulega doœæ znacznym wahaniom.

Je¿eli nie zachodz¹ jakieœ okolicznoœci szczególne, wahania poziomu wód
gruntowych nie przekraczaj¹ 0,5 m w cyklach rocznych a 1,5 m – w wieloletnich.
W dolinach i na tarasach du¿ych rzek
roczne wahania bywaj¹ wyraŸnie wiêksze;
3-4 m. Na wy¿ynach zbudowanych ze ska³
szczelinowych siêgaj¹ nawet 5-6 m. Po kil# Rodzaje izolacji pionowych
woda opadowa
strefa wody zawieszonej
strefa wody
gruntowej

izolacja ciê¿ka

przynajmniej czasowo zawiera wiêksz¹ lub
mniejsz¹ iloœæ wody. Pochodzi ona czêœciowo z opadów, czêœciowo ze Ÿróde³ podziemnych. Systemem kapilar mo¿e wêdrowaæ
do górnych czêœci przegród i tam powodowaæ pojawianie siê grzybów pleœniowych.
To Ÿród³o, w odró¿nieniu od wilgoci
pocz¹tkowej, jest „odnawialne”. W miejsce wody, usuniêtej np. przy u¿yciu osuszacza, po krótkim czasie nap³ywa nowa,
podci¹gniêta z gruntu. Dlatego konieczne
jest zaopatrzenie dolnych czêœci budynku
– œcian i stropów czy pod³óg umiejscowionych wprost na gruncie – w odpowiedni¹ warstwê nieprzepuszczaln¹ dla
wody. Nazywa siê j¹ izolacj¹ przeciwwodn¹ lub przeciwwilgociow¹.
Wyró¿nia siê dwa jej rodzaje: poziom¹ i pionow¹.
I Izolacja pozioma " oddziela wy¿sze
czêœci œciany od ni¿szych lub od ³awy,
p³yty, stóp fundamentowych – zale¿nie od
konstrukcji. Zwykle umieszcza siê j¹
w dwóch miejscach: u do³u œciany piwnicznej lub fundamentowej i u jej góry.
Izolacja dolna, zasadnicza, chroni
przed podci¹ganiem wilgoci z dolnych
warstw gruntu. Umieszcza siê j¹ albo
wprost na ³awie fundamentowej, albo na
pierwszej warstwie bloczków, pustaków
czy cegie³. To drugie umiejscowienie jest
korzystniejsze. Mo¿na bowiem tê izolacjê
po³¹czyæ z izolacj¹ posadzki piwnicy. Jeœli
siê to wykona poprawnie, powstaje coœ
w rodzaju p³ytkiej wanny, dobrze chroni¹cej przed przenikaniem wilgoci. Rozwi¹zanie takie ze zrozumia³ych wzglêdów nie wchodzi w grê, jeœli œciana jest
wylewana z betonu (tzw. monolityczna).
Izolacja górna zasadnicze znaczenie
ma tylko w domach niepodpiwniczonych.
W podpiwniczonych stanowi po¿¹dane zabezpieczenie dodatkowe. g³ównie na wypadek uszkodzenia dolnej lub pionowej.
Uk³ada siê j¹ poni¿ej poziomu stropu parteru, nie ni¿ej jednak ni¿ 30 cm nad ziemi¹.
Strop ten bywa opuszczony poni¿ej poziomu terenu. W takim przypadku potrzebne
s¹ dwie poziome izolacje górne: jedna pod,
druga nad nim. Jeszcze inne kombinacje
wystêpuj¹ w przypadkach szczególnych,
np. kiedy legary parterowej pod³ogi budynku niepodpiwniczonego opieraj¹ siê na
s³upkach wymurowanych na ziemi.
Izolacjê poziom¹ wykonuje siê z folii
lub dwóch – trzech warstw papy, uk³adanych na powierzchni wyrównanej g³adzi¹
cementow¹. Tam, gdzie ta izolacja ma siê ³¹-
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ku latach suchych poziom wód gruntowych bywa ni¿szy od przeciêtnego. Wstêpnie mo¿na go oceniæ na podstawie sposobu
posadowienia starszych budynków stoj¹cych w pobli¿u. Jeœli s¹ niepodpiwniczone
lub maj¹ piwnice mocno wyniesione, przypominaj¹ce raczej zapadniêty w ziemiê
parter, mo¿emy wnioskowaæ, ¿e lustro to
znajduje siê bardzo p³ytko, czyli poziom
wody gruntowej jest wysoki. Innym
wskaŸnikiem mo¿e byæ pobliska studnia
kopana. Je¿eli dom ma stan¹æ na zboczu,
warto sprawdziæ, czy nie wyp³ywaj¹ z niego Ÿróde³ka. Decyduj¹cej oceny musi dokonaæ specjalista geotechnik.
Nad wodami gruntowymi mo¿e wystêpowaæ tzw. woda zawieszona. Pochodzi
ona z opadów. W wy¿szych warstwach
ziemi utrzymuje siê przez d³u¿szy czas.
Czêœæ stopniowo odparowuje. Reszta
przesi¹ka do pok³adów zalegaj¹cych nad
warstwami nieprzepuszczalnymi.
Przy samej powierzchni pojawia siê
okresowo woda pochodz¹ca bezpoœrednio
z opadów. Jej iloœæ zale¿y od wielu czynników, m.in. od przepuszczalnoœci gruntu. Przez piaski i ¿wiry przesi¹ka szybko.
Przez piaski gliniaste – wolniej. Jeszcze
wolniej – przez gliny piaszczyste. Glina
i i³y bywaj¹ ca³kiem wodoszczelne. Z tego
powodu zreszt¹ wykorzystuje siê je czasem jako izolacje przeciwwodne.
Odpowiednio do tego, na jakie oddzia³ywania jest nara¿ona hydroizolacja,
wyró¿nia siê trzy jej typy.
Najprostsza jest sytuacja, gdy poziom
wód gruntowych jest niski. Ze strony
gruntu, otaczaj¹cego budynek, zagra¿a
g³ównie woda powsta³a ze skroplenia tam
pary wodnej lub tylko para. Woda opadowa jest szybko odprowadzana z pobli¿a
œciany piwnicznej, do czego siê przyczynia sprawny drena¿ lub przepuszczalny
grunt (piasek). W takim przypadku wystarcza izolacja typu lekkiego. Nazywa
siê j¹ przeciwwilgociow¹.
Wykonuje siê j¹ zwykle z jednej, czasem z kilku warstw masy pow³okowej (lepiku). Nak³ada siê go pêdzlem na powierzchniê g³adk¹ (beton, tynk, dobrze
zaspoinowany mur z bloczków). Uprzednio nale¿y j¹ zagruntowaæ œrodkiem
wskazanym przez producenta masy. Izolacja powinna siêgaæ 0,3-0,5 m nad powierzchniê ziemi.
Z drugim typem mamy do czynienia,
gdy na mur bezpoœrednio oddzia³uje g³ównie woda opadowa, zawieszona w gruncie.

Pochodz¹ca z innych Ÿróde³ pojawia siê tylko co jakiœ czas. Wówczas potrzebna jest
izolacja typu œredniego. Nale¿y ona do
przeciwwodnych. Uk³ada siê j¹ w strefie
o obfitej zawartoœci wody zawieszonej. Stanowi j¹ zwykle kilka warstw papy lub folii,
sklejonych lepikami. W niektórych przypadkach wystarcza kilka warstw masy pow³okowej (odpowiednik lepiku). Tynk, na
który siê tê izolacjê nanosi musi byæ wodoszczelny. W handlu s¹ dostêpne gotowe
zaprawy tego rodzaju. Mo¿na te¿ u¿yæ zwyk³ej zaprawy tynkarskiej z dodatkiem domieszki uszczelniaj¹cej. Izolacja typu œredniego powinna siêgaæ 0,5 m powy¿ej granicy wody zawieszonej. Powy¿ej tej izolacji,
a¿ do 0,3-0,5 m ponad powierzchniê terenu, uk³ada siê izolacjê typu lekkiego.

nikowe. W pierwszych kauczukowo-asfaltowe mieszanki s¹ rozprowadzone rozpuszczalnikiem organicznym lub tworz¹
emulsjê wodn¹. Jednolita warstwa ochronna powstaje po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody. Trwa to doœæ d³ugo (kilka
do kilkunastu godzin), ale stosowanie jest
proste. W masach dwusk³adnikowych
(chemoutwardzalnych) jednorodna pow³oka tworzy siê w wyniku reakcji chemicznej
miêdzy sk³adnikami (tzw. sieciowanie lub
wulkanizacja). Trwa to od kilkudziesiêciu
minut do kilku godzin. Pow³oka od razu
nabiera w³aœciwoœci u¿ytkowych. Stosowanie jest o tyle k³opotliwe, ¿e wymaga mieszania sk³adników, przewa¿nie mechanicznego, a ponadto gotow¹ masê trzeba wykorzystaæ w stosunkowo krótkim czasie.

Połączenie izolacji pionowej i poziomej we wszystkich miej−
scach budynku musi być bardzo szczelne
Przy wysokim poziomie wód gruntowych na œciany podziemia oddzia³uje woda
pod ciœnieniem hydrostatycznym, zwana
te¿ naporow¹. Hydroizolacja jest wiêc nara¿ona na niszcz¹ce parcie. Czêsto zatem zabezpiecza siê j¹ mechanicznie, specjaln¹
warstw¹ dociskow¹. Mo¿na j¹ wymurowaæ,
np. z cienkich bloczków betonowych lub
cegie³ klinkierowych. Jej funkcjê mog¹ te¿
pe³niæ gotowe arkusze z tworzyw, np. p³yta
falista lub folia wyt³aczana – tzw. membrana kube³kowa. Tak¹ izolacjê przeciwwodn¹ zalicza siê do typu ciê¿kiego. Uk³ada siê
j¹ do wysokoœci 0,5 m powy¿ej lustra wody
gruntowej. Wy¿sze czêœci œciany os³ania siê
odpowiednio izolacjami œredni¹ i lekk¹.
Wybór materia³ów hydroizolacyjnych jest du¿y.
W miejsce tradycyjnych pap wesz³y
materia³y rolowe nowych generacji. Wytwarza siê je zwykle w wersjach zgrzewalnych lub samoprzylepnych, co znakomicie upraszcza prace. Pewn¹ niedogodnoœæ
stanowi, ¿e w przypadku wiêkszych p³aszczyzn trzeba poszczególne pasy ³¹czyæ
z zak³adami, zarówno na szerokoœci, jak
i na d³ugoœci. Ponadto, materia³y te trudno siê uk³ada na powierzchniach niep³askich, a takie siê zdarzaj¹ tak¿e w budownictwie jednorodzinnym.
Z u¿ycia wychodz¹ te¿ tradycyjne lepiki asfaltowe (stosowania smo³owych zaniechano ju¿ dawniej). Zastêpuj¹ je nowoczesne masy pow³okowe, jedno- i dwusk³ad-

W obu przypadkach powstaj¹ pow³oki bezspoinowe. Ich stosowanie jest szczególnie dogodne w przypadku elementów
o skomplikowanych kszta³tach, na których szczelne u³o¿enie materia³u rolowego sprawia trudnoœci.
Opisane materia³y nale¿¹ do bitumicznych. Ich sk³adnik uszczelniaj¹cy stanowi¹ produkty przerobu asfaltów.
W mniejszym zakresie do hydroizolacji stosuje siê materia³y mineralne – odpowiednio zmodyfikowane zaprawy cementowe.
Niezale¿nie od zapewnienia szczelnej
pow³oki, nale¿y d¹¿yæ do zmniejszenia
naporu wody. Uzyskuje siê to przez zapewnienie w³aœciwego drena¿u.

Ochrona czêœci nadziemnej
Zawilgocenie nadziemnej czêœci budynku mo¿e pochodziæ z trzech Ÿróde³:
oddzia³ywania wód opadowych, niew³aœciwego izolowania tzw. pomieszczeñ mokrych, skraplania pary wodnej.
Przed oddzia³ywaniem wód opadowych nie sposób siê zabezpieczyæ ca³kowicie. Nale¿y je jednak ograniczaæ. Podstaw¹
jest zapewnienie pe³nej szczelnoœci dachu
oraz w³aœciwe odprowadzenie z niego wody,
czyli zainstalowanie sprawnego systemu
rynnowego. Przed przenikaniem wody
w miejscach szczególnie na to nara¿onych,
jak styk œcian z po³aci¹ dachow¹ czy oœcie¿a
okien, chroni¹ odpowiednie elementy konstrukcyjne: okap, okapniki podokienne.

budujemy

Dom

1−2 2 0 0 5

113

Suche ściany

D O M A N T YA L E R G I C Z N Y

RAPORT

W œcianach, w których izolacyjnoœæ
uzyskuje siê przez u¿ycie „ciep³ego” materia³u (porobeton, ceramika poryzowana),
mog¹ wystêpowaæ tzw. mostki cieplne, czyli punkty o mniejszej izolacyjnoœci. Powstaj¹ zw³aszcza tam, gdzie przez przegrodê
przechodz¹ elementy betonowe: stropy,
nadpro¿a, p³yty balkonowe. Nale¿y zadbaæ
o w³aœciwe ich ocieplenie, bo zagra¿aj¹
miejscowym zawilgoceniem.
I

ruszt boazerii

legary

Info Rynek

$ Zapewnienie wentylowania przestrzeni pod boazeri¹ i pod³og¹ deskow¹

Firmy oferuj¹ce osuszacze powietrza:
Spoœród pomieszczeñ mokrych w przeciêtnym domu jednorodzinnym najwiêksze
zagro¿enie dla œcian stwarza ³azienka. Czêsto uwa¿a siê, ¿e wystarczaj¹cym zabezpieczeniem s¹ glazura i terakota. W rzeczywistoœci p³ytki ceramiczne i zaprawa klej¹ca
nie stanowi¹ przepony w pe³ni wodoszczelnej. Dlatego przed ich u³o¿eniem trzeba
pod³o¿e zabezpieczyæ warstw¹ hydroizolacyjn¹. Mo¿e to byæ któraœ z wy¿ej wspomnianych mineralnych zapraw wodoszczelnych. Dro¿sza, ale wygodniejsza w u¿yciu i mniej podatna na b³êdy wykonawcze
jest specjalna emulsja kauczukowa, tzw. folia w p³ynie. Nanosi siê j¹ pêdzlem na pod³ogê i œciany, do wysokoœci co najmniej takiej, do jakiej siê unosi wylewkê prysznica.
Po wyschniêciu stanowi szczeln¹ przeponê,
chroni¹c¹ œcianê przed wod¹, która mo¿e
przenikn¹æ przez ok³adzinê z p³ytek.
Oczywist¹ jest rzecz¹, ¿e zawilgocenie
œciany mog¹ spowodowaæ wszelkie uszkodzenia urz¹dzeñ i instalacji wodnych, np.
pod pêkniêtym brodzikiem pojawia siê
wykwit grzyba.
Para wodna jest wszechobecna. K³opot z ni¹ pojawia siê, gdy skrapla siê wewn¹trz przegrody. Najbardziej pod tym
wzglêdem s¹ zagro¿one œciany zewnêtrzne. Jak wiadomo, w temperaturze wy¿szej powietrze mo¿e „pomieœciæ” wiêcej
pary ni¿ w ni¿szej. Czêsta jest wiêc sytuacja, ¿e po och³odzeniu para siê z niego
wykrapla. Drobne kropelki wody tworz¹
np. mgie³kê widoczn¹ przy oddychaniu
na mrozie czy ulatniaj¹c¹ siê z garnka.
W porze ciep³ej do wnêtrza materia³u
œciany przenika powietrze bogate w parê.
Kiedy siê och³odzi, nadmiar tej pary wykrapla siê i osadza w porach. Odparowanie trwa d³u¿ej ni¿ przenikniêcie do
wnêtrza. Powstaje wiêc czas na rozwój
pleœni, w tym grzybów domowych.

114

2005

1−2

budujemy

Dom

Podstawowym œrodkiem zaradczym
jest ograniczenie dop³ywu pary wodnej,
a wiêc sprawna wentylacja. Nie mo¿e siê
ona ograniczaæ do wnêtrza pomieszczeñ.
Musi tak¿e obejmowaæ przestrzenie odciête od nich warstwami nieprzepuszczalnymi. Dlatego np. ruszt pod boazeriê nale¿y uk³adaæ tak, aby pozostawiæ mo¿liwoœæ swobodnego przep³ywu powietrza.
Osi¹ga siê to pozostawiaj¹c kilkucentymetrowe szczeliny miêdzy kolejnymi odcinkami listew poziomych, przesuniête
w kolejnych ich rzêdach. Podobnie miêdzy legarami pod pod³ogê z desek a œcian¹ nale¿y zostawiaæ szczeliny, na przemian po jednej i drugiej stronie. Rzecz jasna, w obu przypadkach konieczne s¹ odpowiednie szczeliny doprowadzaj¹ce
i wyprowadzaj¹ce powietrze. Wzajemne
przesuniêcie szczelin wymusza jego przep³yw po linii falistej, co ogranicza mo¿liwoœæ powstawania stref bezruchu, niewentylowanych $.
Wentylacja chroni przed par¹ powstaj¹c¹ wewn¹trz budynku. Do œcian przenika
ona jednak równie¿ z zewn¹trz. Aby by³a
skutecznie usuwana, nale¿y przestrzegaæ
tzw. zasady malej¹cego oporu dyfuzyjnego:
im bli¿ej otoczenia, tym warstwa bardziej
przepuszczalna. Warstwa izolacji cieplnej
musi stawiaæ powietrzu opór mniejszy ni¿
mur, a pokrywaj¹ca j¹ warstwa tynku –
mniejszy ni¿ izolacja. Dlatego przy ocieplaniu styropianem mo¿na stosowaæ s³abo
przepuszczalne tynki akrylowe, natomiast
przy we³nie skalnej tylko dobrze przepuszczalne, g³ównie mineralne.
Istniej¹ konstrukcje, w których warstwa zewnêtrzna, przykrywaj¹ca izolacjê,
jest gorzej przepuszczalna ni¿ izolacyjna.
Dzieje siê tak np. w œcianach warstwowych ceg³a-izolacja-ceg³a. Wówczas nale¿y miêdzy tymi warstwami pozostawiæ
wentylacyjn¹ szczelinê powietrzn¹.
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Co, za ile:
Osuszacz powietrza powinien zapewniæ dwukrotn¹ wymianê powietrza w pomieszczeniu
na godzinê. Do osuszania pomieszczeñ mieszkalnych i ma³ych warsztatów mo¿na stosowaæ
urz¹dzenia kondensacyjne, które pracuj¹ najefektywniej w temperaturze pokojowej 2530°C. Osuszacze te – czêsto nazywane domowymi – zapewniaj¹ przep³yw powietrza w granicach oko³o 105-350 m3/h i usuwanie wody
w iloœci od 10-30 l/24h (w temp. 30°C). Powy¿sze dane sugeruj¹, ¿e urz¹dzenia te sprawdzaj¹
siê w pomieszczeniach o powierzchni od ok.
20 do 70 m2. Proces osuszania trwa oko³o tygodnia, a¿ do uzyskania odpowiedniej wilgotnoœci powietrza i ma na to wp³yw wiele czynników, np. rodzaj tynków, pow³ok malarskich,
temperatury w pomieszczeniu.
Poniewa¿ urz¹dzenia do osuszania powietrza
s¹ stosunkowo drogie, warto je wypo¿yczyæ
z wypo¿yczalni sprzêtu budowlanego.
Wypo¿yczenie:
– 25-70 z³/dobê w zale¿noœci od rodzaju urz¹dzenia

