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TEMAT NUMERU

ADAPTACJA PIWNICY

TADEUSZ LIPSKI

Piwnica do zmiany
Wiele domów jednorodzinnych w Polsce jest podpiwniczonych. Bardzo często są
to ciemne i wilgotne pomieszczenia do przechowywania zwykle niepotrzebnych
rzeczy. Ale czy tak musi być? Przecież w piwnicy można urządzić pokój
komputerowy, salkę do ćwiczeń, saunę, solarium, a niekiedy nawet dodatkowe
pokoje mieszkalne.
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MIERZ SIŁY NA ZAMIARY
Podstawą racjonalnego, czyli również ekonomicznego działania jest określenie trudności związanych z przewidywaną modernizacją piwnicy. W zależności bowiem od tego,
czy trzeba ją osuszać, pogłębiać, izolować przeciwwilgociowo lub termicznie zależy przecież wybór pomysłów, które
warto realizować. Inne warunki muszą być spełnione przy
budowie basenu, inne przy saunie, czy tak modnej ostatnio
piwniczce na wino, a jeszcze inne przy tworzeniu dodatkowych pokoi i łazienek.
Stopień zawilgocenia ścian i podłóg – jest najważniejszą
rzeczą do określenia. Jeśli są suche, to jest to porównywalne
z wygraniem szczęśliwego losu na loterii. Po prostu sytuacja taka zaoszczędza mnóstwa wydatków. Gdy przegrody
są zawilgocone zwykle oznacza to brak szczelnej izolacji
przeciwwilgociowej pod ścianami, podłogą lub na ścianach
budynku. W każdym przypadku naprawa (czyli ułożenie nowej izolacji) jest pracochłonna, czasochłonna i na dodatek
dość kosztowna. W skrajnej sytuacji, gdy piwnice są mokre,
na ścianach rozwija się grzyb lub pleśń. Konieczne jest wtedy ratowanie budynku przed dalszą degradacją i na modernizację może po prostu zabraknąć pieniędzy.

fot.. JONEX
fot

Pomieszczenia mieszkalne w piwnicy to często jedyna alternatywa dla młodych ludzi
nie mających własnego mieszkania

Siłownia we własnym domu czasami może stać się zaczątkiem dobrze prosperującego
biznesu
O luksusie marzą wszyscy, szkoda, że tak niewielu stać na niego
fot.. HYDROPOOL
fot

D

awniej budowa domów z piwnicą wynikała zarówno
z tradycji jak i rzeczywistych potrzeb. Nawet obecnie
wiele starszych osób (szczególnie rodziców, teściów
wspomagających finansowo budowę) uważa, że dom jednorodzinny musi mieć piwnice. Ale to nie do końca prawda.
Kiedyś, gdy domy opalane były głównie węglem konieczny był skład opału oraz oddzielnie pomieszczenie kotłowni.
Przy dominujących wówczas grawitacyjnych układach grzewczych oraz wentylacyjnych budowa kondygnacji podziemnej była uzasadniona. Poza tym jeszcze nie tak dawno robiono wiele zapasów na zimę, a najbardziej odpowiednim
miejscem do przechowywania tych produktów była chłodna piwnica.
Obecnie jest inaczej, wiele budynków jednorodzinnych zostało przynajmniej częściowo zmodernizowanych. Głównie
wymieniono w nich okna oraz zmieniono piece na bardziej
wydajne i mniej kłopotliwe w obsłudze (zasilane gazem lub
olejem opałowym). Teraz nawet przetworów już się prawie nie
robi, gdyż niemal wszystkie produkty spożywcze dostępne
są przez cały rok. Może właśnie dlatego w wielu domach
piwnice stoją puste, albo zamieniają się w graciarnie. Czyli
i tak nie ma z nich pożytku.
Szkoda jednak tak cennej powierzchni, która może być wykorzystana w bardziej sensowny sposób. Trzeba tylko chcieć,
no i mieć jakiś pomysł na zagospodarowanie tej kondygnacji.
Choć w tym bardzo pomocny może być projektant. Jest wręcz
niezbędny, gdy zechce się trochę zmienić układ pomieszczeń. W końcu piwnice najczęściej zabudowane są szeregiem
klitek, które w istniejącej formie trudno zaadaptować do
czegokolwiek. Nawet pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi powinny mieć przynajmniej powierzchnię pokoju, czyli około 10 m2, a nie 3 do 5 m2. Natomiast
przy zamianie piwnic na pomieszczenia mieszkalne warto
jeszcze bardziej zaszaleć.

fot.. ACO ELEMENTY BUDOWLANE
fot
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Poprawne działanie wentylacji – to druga ważna rzecz do sprawdzenia. Piwnica
to bowiem miejsce wyjątkowe, podobnie
jak drewniany jacht. W obu przypadkach
powietrze musi krążyć po wszystkich zakamarkach wnętrza. W przeciwnym razie
w „zastoiskach” wilgotnego powietrza rozwijać się będą pleśnie i grzyby. A najlepszym oraz najtańszym na to lekarstwem jest
świeże i „ruchome” powietrze. Brak sprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej
może spowodować, że niezbędne będzie zainstalowanie urządzeń mechanicznych np.
centrali rekuperacyjnej. Oczywiście wzrośnie wtedy komfort użytkowania pomieszczeń, ale także koszty modernizacji.
Szerokość i usytuowanie okien piwnicznych – mogą być ważne dla całego projektu.
To przecież elementy elewacji i dobrze by
było, żeby nie zeszpeciły wyglądu domu.
Przy szerokości okien wynoszącej 120 cm
zwykle nie trzeba przerabiać nadproży co
oczywiście jest istotną oszczędnością pracy,
czasu i pieniędzy. Co najwyżej wystarczy
stolarkę wymienić na dłuższą. To się opłaca nawet wtedy, gdy trzeba zagłębić parapet
poniżej poziomu gruntu (jak w suterenach).
Znacznie trudniej jest, jeśli okien nie ma
lub są małe i wąskie. Wykonanie nadproży, wykuwanie otworów, układanie izoalacji, często odprowadzanie wody ze studzienek okiennych to ogrom czekających prac,
które mogą zniechęcić prawie każdego.
Ale nie wtedy, gdy ma się jasny sprecyzowany plan i realizuje kolejne jego punkty.
Wysokość pomieszczeń piwnicznych
– jest ważna jeśli choćby jej część ma
być adaptowana na pokoje mieszkalne.
W takim przypadku wysokość pomieszczeń nie może być mniejsza niż 2,5 m. To
dość istotne ograniczenie, ponieważ wiele piwnic ma zaledwie 2,2 m i nadają się
najwyżej na pomieszczenia przeznaczone, na czasowy pobyt ludzi (do 4 godzin
dziennie). Oczywiście podłogę w piwnicy
można pogłębić, można nawet podbić fundamenty, ale są to roboty dość skomplikowane i kosztowne. Najczęściej opłaca się
je wykonywać tylko podczas generalnego
remontu domu, gdy wymieniane są izolacje przeciwwilgociowe oraz układane nowe izolacje termiczne.
Przejrzysty plan komunikacji poziomej
i pionowej – jest szczególnie ważny przy
urządzaniu pomieszczeń mieszkalnych.
Po prostu schody do piwnicy najczęściej są
dość niewygodne – strome, wąskie, bardzo

często zabiegowe, czasami umieszczone
w nienajlepszym miejscu. Przy sporadycznym schodzeniu do piwnicy nie odczuwa się ich uciążliwości, ale przecież nie
nadają się do codziennego użytku. A zmiana konstrukcji schodów lub miejsca ich usytuowania zawsze jest poważnym wyzwaniem nie tylko dla projektanta, ale także
wykonawcy.

KILKA UWAG
POMOCNYCH
W PODJĘCIU WŁAŚCIWEJ
DECYZJI.
Najważniejsze jest to, żeby inwestor wiedział czego chce i co jest w jego zasięgu.
Po prostu marzenia muszą być dostosowane do rzeczywistości. I choć pomoc
architekta, czy konstruktora jest zawsze
wskazana to wcześniej warto samemu
przeanalizować zakres ewentualnych robót i związane z tym szacunkowe koszty.
Zwłaszcza, gdy chce się adaptować piwnice na pomieszczenia mieszkalne – to jest
najtrudniejsze.

NOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
Zawilgocone ściany piwnic to niestety dość
częste zjawisko. Zwykle brak jest izolacji poziomych pod ścianami piwnic oraz

Szczegół przykładowego wykonania dylatacji na styku ław fundamentowych i płyty betonowej

ściana piwnicy

istniejąca izolacja przeciwwilgociowa (papa
asfaltowa, lepik)

2007

pas brzegowy papy
termozgrzewalnej klejony tylko
do ławy fundamentowej i do płyty
betonowej pasami szerokości
7-10 cm

pas brzegowy z papy
termozgrzewalnej
(podkładowej) w kształcie
odwróconej litery Ω

papa termozgrzewalna,
podkładowa

płyta betonowa

ława fundamentowa

68

pod podłogą. Czasami te izolacje są, ale
zostały uszkodzone i już nie spełniają swojej funkcji. Podobnie jest z izolacją pionową ścian, która bardzo często jest uszkodzona, czyli nieszczelna.
Brak izolacji podłogi – to jedna z najmniej
kłopotliwych sytuacji. Oczywiście pod warunkiem, że woda gruntowa znajduje się
poniżej poziomu posadowienia budynku,
a izolacja przeciwwilgociowa pod ścianami piwnicznymi jest w dobrym stanie technicznym. Naprawa polega na:
skuciu istniejącej posadzki (zwykle
szlichty betonowej),
niewielkim pogłębieniu i wyrównaniu
podłoża,
ułożeniu warstwy termoizolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego ewentualnie
styropianu o dużej gęstości,
ułożeniu warstwy podkładowej z betonu (dość często zbrojonego),
ułożeniu właściwej izolacji przeciwwilgociowej, najczęściej z papy termozgrzewalnej.
Układ i rodzaj warstw posadzkowych
zależy od przeznaczenia pomieszczenia
i preferencji inwestora. Ważne jest poprawne zaizolowanie szczelin dylatacyjnych oraz szczelne połączenie z istniejącą
izolacją przeciwwilgociową (pod ścianami piwnic).

taśma dylatacyjna np. z pianki
polietylenowej lub styropianu
grubości 1-2 cm
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istniejąca izolacja
przeciwwilgociowa
(papa asfaltowa, lepik)

ściana piwnicy
1

odcinek wcześniej
wykonany

0
00-12

fragment bez
zaprawy
umożliwiający
przyklejenie
następnego
odcinka papy

10-15

świeżo ułożona
zaprawa cementowa
lub beton
papa
termozgrzewalna,
podkładowa

płyta betonowa

ława fundamentowa

taśma dylatacyjna np. z pianki
polietylenowej lub styropianu
grubości 1-2 cm

związana zaprawa
cementowa lub beton
(o dostatecznej wytrzymałości)

Przykład wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej na ławach fundamentowych

20

15

15

20

otwory
φ 20 mm
nawiercone
na głębokość
80% grubości
ściany, pod
kątem 15-30°

ściana piwnicy
działanie środka
hydrofobowego
uszczelnia ścianę
na wysokość około
40 cm

ława
fundamentowa

płyta betonowa
taśma dylatacyjna np.
z pianki polietylenowej
lub styropianu grubości
1-2 cm

Zasada działania metod iniekcyjnych przy uszczelnianiu ścian piwnicznych
Tradycyjny sposób osuszania i izolowania ścian piwnicznych
fragment starego tynku
z resztkami izolacji
przeznaczony do skucia

oczyszczona
i osuszona
ściana piwniczna

rapówka
– tynk
podkładowy

10

ściana
piwnicy
płyta
betonowa

papa
termozgrzewalna
podkładowa

skos
z zaprawy
lub betonu
taśma
dylatacyjna

izolacja
przeciwwilgociowa
pozioma

Brak izolacji pod ścianami piwnic – to
już dość poważny mankament. Tradycyjny
sposób układania izolacji przeciwwilgociowej polega na podcinaniu muru na niewielkich odcinkach, układaniu papy lub folii
hydroizolacyjnej i wypełnianiu powstałych szczelin betonem lub mocną zaprawą cementową. Następnie podobną operację przeprowadza się w miejscu odległym
przynajmniej o 2 m. Trzeba zwrócić uwagę
na szczelne łączenie kolejnych pasów izolacji oraz ścisłe przestrzeganie ustalonego
planu robót, żeby nie doprowadzić do pęknięcia ścian. Metoda jest bardzo czasochłonna, ale dość łatwa do wykonania i stosunkowo tania.
Nowoczesne metody izolowania ścian polegają na nawierceniu szeregu otworów
i wprowadzeniu w nie substancji hydrofobowych uszczelniających mur. W metodach termoiniekcji oraz mikrofalowej
termoiniekcji konieczne jest wcześniejsze
osuszenie ścian. Natomiast w metodach iniekcji krystalicznej i elektroosmozy nie
jest to konieczne. Jednak wszystkie te metody są drogie i wymagają zaangażowania
wyszkolonych ekip dysponujących odpowiednim sprzętem. Za to są dość skuteczne i wygodne w realizacji.
Brak zewnętrznej izolacji ścian piwnic –
to dość nieprzyjemna sytuacja, ponieważ
uniemożliwia prowadzenie właściwych
robót adaptacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście osuszenie i zaizolowanie murów jedną z metod iniekcyjnych.
Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i nie
rujnuje zagospodarowanego ogrodu.
Sposób tradycyjny jest oczywiście bardziej pracochłonny, ale tańszy. Polega na
odkopaniu ścian piwnic do poziomu ław
fundamentowych, usunięciu starej pionowej izolacji przeciwwilgociowej, poczekaniu aż mury wyschną (nawiercenie murów
znacznie przyspiesza ten proces), ułożeniu
tynku podkładowego tzw. rapówki i nowej
izolacji przeciwwilgociowej. Metoda ta jest
szczególnie zalecana, gdy przewiduje się
ocieplenie ścian piwnic.

WENTYLACJA
POMIESZCZEŃ
PIWNICZNYCH
Osuszanie piwnic bez zapewnienia sprawnie działającej wentylacji nie bardzo ma
sens. Po prostu krótko po ukończeniu remontu w pomieszczeniach może zacząć nieprzyjemnie pachnieć (to pierwszy sygnał

ława fundamentowa
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fot.. WENT-DOM
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Różne sposoby wentylowania adaptowanych pomieszczeń piwnicznych
ŹLE

nowe szczelne okno

kratka wentylacyjna

otwory wentylacyjne w drzwiach

W nowoczesnych domach rekuperator jest
równie niezbędny jak lodówka czy sedes

wadliwego działania systemu), następnie
na ścianach pojawią się wilgotne plamy,
a w końcu rozwijać się będą pleśnie lub
grzyby. Te zjawiska są wręcz nagminne po
wymianie okien na szczelne i przy nieocieplonych ścianach zewnętrznych. Szczeliny
mikrowentylacyjne to za mało dla zapewnienia właściwej wymiany powietrza. Przy
wentylacji grawitacyjnej muszą być zainstalowane nawiewniki np. w ramach okiennych lub jako odrębne kratki w ścianach
zewnętrznych.
Kłopotów tych można uniknąć instalując system wentylacji mechanicznej
(nawiewno-wywiewnej) z rekuperatorem.
Wtedy zyskuje się na tym, że do pomieszczeń będzie napływać tylko taka ilość świeżego powietrza, jaka jest potrzebna (przy
wentylacji naturalnej zwykle jest go albo
za dużo, albo za mało). Poza tym można
zaoszczędzić sporo energii potrzebnej do
ogrzania zimnego powietrza.

Otwory nawiewny i wywiewny usytuowane zbyt blisko siebie przyczyniają się do niedostatecznej
wentylacji pomieszczenia. Powietrze „stojące” w pobliżu ściany zewnętrznej może sprzyjać rozwojowi
grzybów i pleśni

DOBRZE

nowoczesne okno z nawiewnikiem

kratka wentylacyjna

drzwi
wejściowe bez
otworów
nawiewnych

Otwory nawiewny i wywiewny usytuowane po przeciwnych stronach pomieszczenia powodują, że ruch
świeżego powietrza jest wymuszony w całym pomieszczeniu, a to bardzo niesprzyjające warunki do
rozwoju grzybów i pleśni

Przykład nawiewnika w oknie z ramą drewnianą
fot.. BREVIS
fot

DOSTATECZNIE

otwór wentylacyjny
w ścianie zewnętrznej
powinien być wyłożony
paroizolacją oraz ocieplony,
aby skraplająca się woda
nie powodowała zawilgocenia ściany

otwory
wentylacyjne
w drzwiach

Otwory nawiewny i wywiewny usytuowane po przeciwnych stronach pomieszczenia powodują, że ruch
ciepłego, ale zwykle wilgotnego powietrza jest wymuszony w całym pomieszczeniu
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PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

ściana parteru

WIĘKSZE OKNA

strop nad piwnicą

warstwy podłogi parteru

nadproże np.
z belek
prefabrykowanych
typu L

kapinos

okno o wysokości
60 cm i szerokości
120 cm

20

20

Adaptując piwnice na pomieszczenia mieszkalne trzeba zapewnić odpowiednią ilość
światła dziennego. Minimum to powierzchnia okien równa 1/8 powierzchni podłogi
(1/12 w pomieszczeniach nie przeznaczonych
na stały pobyt ludzi). Nic zatem dziwnego, że
okna piwniczne najczęściej trzeba powiększyć.
W piwnicach płytko zagłębionych – problem jest łatwy do rozwiązania. Stare okna
trzeba wymontować i po rozkuciu muru
osadzić wyższe, ale tak, aby nowe parapety
znalazły się 15-20 cm nad powierzchnią
terenu. Wtedy uniknie się kłopotów z wodą
opadową i śniegiem. W ścianach jedno- lub
dwuwarstwowych lepiej jest nawet wykuć
otwór na dodatkowe okno niż zagłębiać je
poniżej terenu. Przy wysokości zaledwie
90 cm bardziej opłaca się poszerzyć wąskie
okno niż je zagłębiać. Oczywiście tyko
wtedy, gdy parapety wewnętrzne znajdują
się najwyżej 110 cm nad podłogą.
W piwnicach głębokich – zagłębienie okien poniżej poziomu terenu jest
konieczne. Oczywiście należy dążyć do
pozostawienia istniejących nadproży, dlatego okien o szerokości zaledwie 90 cm można nie poszerzać. Po prostu rozkucie ściany
pod oknem jest o wiele łatwiejsze i bezpieczniejsze od wykonywania nadproża
w istniejącej ścianie. W piwnicach głębokich trzeba też wykonać lub zamontować
gotowe studzienki okienne. A wtedy ważne
jest, aby ich dno znalazło się przynajmniej
15 cm poniżej parapetu zewnętrznego oraz
było zaopatrzone w odpływ kanalizacji
deszczowej. Zastosowanie ogrzewanych
wpustów wcale nie będzie przesadą.

tynk
wewnętrzny
60

nowe okno
o wymiarach
120x120 cm

240

250

podłoga na
legarach

120

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa

110

ława
fundamentowa

15

wykładzina
dywanowa na
wylewce
samopoziomującej
grubości 1 cm

160

ściana
piwnicy

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma

szlichta
cementowa

chudy beton

płyta betonowa lub
żelbetowa

izolacja termiczna ścian zewnętrznych
np. ze styropianu grubości 10 cm wraz
z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce z włókna szklanego

Powiększanie okien w płytko zagłębionych piwnicach

Powiększanie okien w głęboko zagłębionych piwnicach

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

ściana parteru
np. z pustaków
ceramicznych grubości
44 cm

warstwy podłogi parteru

strop nad piwnicą
np. gęstożebrowy – Ackermana, Teriva
nowe okno o wymiarach
120x120 cm

nadproże np.
ukryte w wieńcu
stropowym

podłoga
np. z desek

ściana piwnicy
np. z cegły
pełnej
grubości
38 cm

120

15

230

fot.. ACO ELEMENTY BUDOWLANE
fot

tynk
wewnętrzny
np. cementowowapienny
III kategorii
250

190

10

naświetle piwniczne
(studzienka) z tworzywa
sztucznego, betonu lub cegły
pełnej

120

30

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa
np. lepik na
rapówce

10

okno np. o wysokości
30 cm i szerokości
120 cm

Gotowa studzienka okienna – to jest to

kanalizacja
deszczowa

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma z papy asfaltowej
termozgrzewalnej

ława
fundamentowa
żelbetowa
o przekroju
np. 40x60 cm

szlichta cementowa
zbrojona grubości 7 cm
płyta betonowa
grubości np. 10 cm
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węgarek okienny
wykonany w izolacji
termicznej

izolacja
przeciwwilgociowa
pozioma np. z papy
asfaltowej

taśmy brzegowe
z pianki
polietylenowej
(grubości 1 cm)

beton klasy min. B10 (lepiej
B15) grubości 10 cm
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strop

siatka stalowa
cięto-ciągniona
tynk

zaprawa cementowa

NADPROŻE
W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE

śruba stalowa
określona przez
projektanta
– średnica,
długość, rozstaw
(max 50 cm)

Nadproża to ważne elementy konstrukcyjne, które muszą być zaprojektowane
przez uprawnioną osobę. Ich nośność
zależy od wielu czynników takich, jak
rodzaj ścian, liczba kondygnacji, kąt
nachylenia dachu, region kraju itd. dlatego inwestor sobie z tym nie poradzi.
Zwykle nadproża wykonuje się ze stalowych ceowników lub kątowników, które
osadza się we wcześniej wykonanych
bruzdach, a następnie skręca śrubami. Oczywiście dopiero wtedy można
przystąpić do wykuwania właściwego
otworu okiennego.

WIĘKSZA WYSOKOŚĆ
PIWNIC
Przy tworzeniu pomieszczeń mieszkalnych
w piwnicach zwykle konieczne jest obniżenie posadzki. W końcu projektowano je
przy założeniach, że do swobodnego poruszania się wystarczy wysokość równa 2 m
(jak np. w drzwiach), a dodatkowe 20-30 cm
przeznaczane było zwykle na podwieszanie
wszelkiego typu przewodów instalacyjnych.
Natomiast w pokojach mieszkalnych trzeba
zapewnić wysokość nie mniejszą niż 2,5 m
(zgodnie z obowiązującymi przepisami).

ceownik stalowy o wymiarach
określonych przez projektanta

wypełnienie z cegieł lub betonu
komórkowego (na zaprawie)
ściana nośna (piwniczna)

strefa podporowa
15-30 cm

Uwaga! Otwór okienny wykonuje się po wzmocnieniu ściany

Przykład wzmocnienia ściany w miejscu nadproża okiennego

Obniżenie posadzki do wierzchu ław
fundamentowych – jest najłatwiejszym
i najbezpieczniejszym zadaniem. Niestety,
taka sytuacja zdarza się rzadko. Można
wtedy uzyskać podłogę równą na całej
powierzchni pomieszczenia, ale najważniejsze, że nienaruszony zostaje układ sił działających na ławy fundamentowe. Chodzi
o to, że grunt lub beton znajdujący się
pomiędzy fundamentami stanowi rodzaj
rozpory przeciwdziałającej przesuwaniu
się ław do środka budynku wskutek parcia gruntu na ściany zewnętrzne.

Obniżenie posadzki do spodu ław fundamentowych – to trudne zadanie. Koniecznie trzeba bowiem zabezpieczyć
ławy fundamentowe przed przemieszczeniem zarówno podczas wykonywania
robót budowlanych, jak i podczas eksploatacji zmodernizowanego budynku. Często,
pomiędzy fundamentami wykonuje się
płytę żelbetową stanowiącą rodzaj tarczy
przenoszącej obciążenia ściskające. Mogą
to być również ruszty z belek stalowych
lub jeszcze inne rozwiązania. Wskazane
jest zaprojektowanie na obwodzie każdego

PRZED REMONTEM
izolacja przeciwwilgociowa
pionowa np. lepik na rapówce, czyli
na tynku II kategorii

PO REMONCIE
tynk wewnętrzny np.
cementowo-wapienny III
kategorii

szlichta cementowa czyli
warstwa wyrównawcza
grubości np. 5 cm

ściana piwnicy

izolacja
przeciwwilgociowa np.
z papy asfaltowej

podłoga np. z desek

35

papa asfaltowa
termozgrzewalna
(bez wypełniaczy
mineralnych)

ława fundamentowa
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piasek – warstwa
grubości np. 15 cm

beton – warstwa
grubości np.
10 cm
beton klasy min. B10
(lepiej B15) grubości
7 cm

szlichta
styropian
cementowa
grubości 5-10 cm
zbrojona grubości
7 cm

taśmy brzegowe z pianki
polietylenowej
(grubości 1 cm)
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PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa np. lepik
na rapówce

ściana piwnicy

szlichta cementowa
grubości np. 5 cm
podłoga np. z desek

30

płyta betonowa lub
żelbetowa np. grubości
12 cm

szlichta cementowa
grubości 4 cm
chudy beton
grubości np. 5 cm

papa asfaltowa
termozgrzewalna

ława fundamentowa
w celu zapewnienia jak najlepszej
współpracy pomiędzy
poszczególnymi elementami budynku,
powierzchnia ław fundamentowych
powinna być skuta na całej długości
połączenia

izolacja przeciwwilgociowa
np. z papy asfaltowej

płyta żelbetowa
grubości min. 10 cm

poduszka betonowa o wymiarach
dostosowanych do przewidywanej aranżacji
wnętrza

Podłoga poniżej wierzchu ław fundamentowych

Lokalne
zagłębienie
w podłodze
piwnicy –
przykład
bezpiecznego
usytuowania

szlichta cementowa
grubości np. 3 cm
izolacja przeciwwilgociowa
pionowa np. lepik na rapówce

obrzeże wanny lub basenu

chudy beton grubości np. 5 cm
posadzka z terakoty

ściana
piwnicy

ława
fundamentowa

30° gwarantuje pełne bezpieczeństwo konstrukcji,
bo to praktycznie kąt stoku naturalnego suchego
piasku, 45° można zastosować w gruntach sypkich
(np. piaskach, żwirach), ale wcześniej nienaruszonych,
dobrze skonsolidowanych i o odpowiedniej wilgotności,
bo przyjmuje się, że pod takim kątem rozkładają się
naprężenia, 60° w gruntach spoistych i zwięzłych o niezbyt
dużej wilgotności (np. glinach) ale o tym powinien
decydować projektant po wykonaniu odpowiednich badań
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Bezpieczne i wygodne usytuowanie wanny
z hydromasażem na środku pomieszczenia
piwnicznego

fot.. HYDROPOOL
fot

pomieszczenia betonowego stopnia o szerokości dostosowanej do przewidywanego
umeblowania (regałów, łóżek itd.). Dzięki
temu wzrośnie bezpieczeństwo budynku,
choć trochę zmaleje ustawność pokoi.
Podłoga poniżej poziomu fundamentów –
jest wykonywana na życzenie inwestorów,
którzy chcą sobie zainstalować w piwnicy
wannę czy basen z hydromasażem równo
z powierzchnią podłogi. Wtedy najczęściej
dna tych urządzeń znajdują się znacznie
poniżej poziomu posadowienia budynku.
Może to być niebezpieczne, jeśli zostanie
usunięty grunt w pobliżu ław fundamentowych, czyli w miejscu występowania
największych naprężeń. Z tego względu
należy zadbać, aby tego rodzaju sprzęt
był odsunięty, jak najdalej od ścian nośnych budynku.

projektowana
niecka wanny
lub basenu

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma np. z papy
asfaltowej

płyta betonowa lub
żelbetowa np. grubości
12 cm 2 0 0 7
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TEMAT NUMERU
78

220

schody w części mieszkalnej

schody do piwnicy

20

20

250

220

200

część stropu do wyburzenia

18

162

25

obniżona podłoga piwnicy

130

Schody do piwnicy i w części mieszkalnej zwykle
znacznie się różnią, bo nie są projektowane według
tych samych zasad

220
350

fot.. PRODLEW
fot

WYGODNE SCHODY

Schody kręcone to dobre rozwiązanie, gdy w piwnicy znajdują się pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi

Przepompownia ścieków ukryta w szafce łazienki
fot.. SFA
fot
fot.. BORYSOWSKI & SPÓŁKA
fot

Mała, zwarta i estetyczna przepompownia ścieków, której prawie się nie zauważa

Schody do piwnicy są zbyt niewygodne,
aby nadawały się do codziennego użytku (po adaptowaniu piwnicy na pomieszczenia mieszkalne). Trzeba je więc dostosować do obowiązujących przepisów,
a często także do obniżonego poziomu posadzki. Z tym, że za każdym razem jest to
zadanie dla projektanta, ponieważ prawie
każdy dom jest inny, a i wymagania inwestorów też są różne.
Kryteria jakie muszą spełniać schody
w domu jednorodzinnym:
wysokość stopni 15-19 cm (piwnicznych
maks. 20 cm),
szerokość stopni min. 25 cm (piwnicznych 20 cm),
szerokość stopni zabiegowych min.
25 cm w odległości 40 cm od wewnętrznej balustrady lub słupa,
liczba stopni w jednym biegu maksymalnie 17 szt.,
szerokość biegu min. 80 cm,
szerokość spocznika min. 80 cm,
wysokość nad schodami min. 200 cm.
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ściana parteru

izolacja termiczna ścian parteru z wełny
mineralnej lub styropianu grubości 15-25 cm

warstwy podłogowe

SPOSÓB
NA ODPROWADZENIE
ŚCIEKÓW
Urządzenie łazienki w zagłębionej piwnicy
prawie zawsze wiąże się z problemem odprowadzenia ścieków. Po prostu przewody
odpływowe kanalizacji sanitarnej zwykle
znajduję się wyżej niż projektowane urządzenia łazienkowe. Dawniej był to spory
problem, ale obecnie dostępne są małe
i stosunkowo niedrogie przepompownie
ścieków. To urządzenia o wielkości zbliżonej do teczki lub małej walizki. Łatwo
więc je zainstalować np. za sedesem, czy
w szafce pod umywalką.

OCIEPLANIE ŚCIAN
PIWNIC
Niewiele domów z piwnicami ma ocieplone ściany kondygnacji podziemnej.
W każdym razie nie na tyle, żeby spełniały współczesne wymogi energooszczędności. Z tego względu przy adaptacji piwnic na pomieszczenia mieszkalne właściwie
zawsze trzeba docieplić ściany.
Oczywiście najlepiej to zrobić od strony
zewnętrznej. Wtedy można wyeliminować wszystkie mostki termiczne, a termoizolację połączyć z warstwą ocieplenia parteru. Dzięki temu zachowana zostanie jej
ciągłość. Warto też pamiętać, że obecnie za
najbardziej racjonalną przyjmuje się warstwę styropianu grubości 15-18 cm. Metoda
ta wymaga jednak odkopania ścian piwnicznych do wierzchu ław fundamentowych.
Dlatego jest szczególnie polecana w domach
płytko podpiwniczonych lub, w których
konieczne jest osuszenie ścian i ułożenia
nowej izolacji przeciwwilgociowej.
Jednak w domach z głębokimi piwnicami
i suchymi ścianami, albo w terenie gdzie
występuje wysoki poziom wody gruntowej bardziej opłacalne może być ocieplenie
ścian piwnic od strony wewnętrznej Wtedy
wełnę mineralną lub styropian wystarczy
ułożyć pomiędzy wzajemnie prostopadłymi rusztami drewnianymi i obłożyć płytami np. gipsowo-kartonowymi. Można
też przykleić płyty styropianu do ściany
(klej na całej powierzchni, a nie na placki).
Oczywiście przy ocieplaniu ścian od środka wentylacja musi działać perfekcyjnie.
Trzeba też bardzo starannie ocieplić ościeża okien (także pod parapetami) oraz wieniec stropowy. Po prostu zewnętrzna izolacja ścian parteru musi się kończyć min.
50 cm poniżej dolnej krawędzi wieńca.

obróbka blacharska

strop

izolacja termiczna
z frezowanych płyt
polistyrenu
ekstrudowanego lub
styropianu grubości
12-20 cm

izolacja
przeciwwilgociowa pionowa
na rapówce

tynk cienkowarstwowy na siatce
z włókna szklanego

ściana piwniczna

podłoga na gruncie
pas siatki z włókna szklanego
ława fundamentowa
skos z zaprawy lub betonu

Przykład ocieplenia ścian piwnicznych od strony zewnętrznej

Przykład ocieplenia ścian piwnicznych od strony wewnętrznej

ocieplenie wnęki okiennej warstwą termoizolacji
(styropian lub wełna)
grubości przynajmniej 4-5 cm

ściana parteru

kapinos
ocieplenie wieńca
stropowego oraz
nadproża styropianem
grubości co najmniej
10 cm

strop

paroizolacja

naświetle okna piwnicznego
ruszt dystansowy

drewniane łaty
ściana piwniczna

izolacja termiczna z dwóch
warstw wełny mineralnej lub
styropianu o łącznej grubości
10-20 cm

płyty
gipsowo-kartonowe

podłoga na gruncie
ława fundamentowa
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