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Nadmiar wilgoci
w domu to zwiastun
problemów.
Pojawia siÚ w ěle
wentylowanych
ïazienkach lub
w pomieszczeniach
na parterze, w których
nie dopilnowano
wïaĂciwego wykonania
izolacji.
A jak z niÈ walczy
alergik, który
odkryje jÈ w swoim
domu?

WilgoÊ w powietrzu to zjawisko naturalne. W domu przybywa jej podczas prania, kÈpieli, gotowania, a takĝe w wyniku naszego oddychania. JeĂli mamy sprawnie dziaïajÈcÈ wentylacjÚ, nic zïego siÚ nie dzieje. Problem zaczyna siÚ jednak, gdy wentylacja nie
jest w stanie jej w porÚ usunÈÊ: para kondensuje siÚ wtedy i osiada na Ăcianach oraz innych elementach budynku. Stale podwyĝszony poziom wilgotnoĂci sprzyja rozwojowi
roztoczy i grzybów pleĂniowych. I co waĝne – szkodzi nie tylko alergikom, ale takĝe pozostaïym mieszkañcom domu. Zbyt wysoka wilgotnoĂÊ wnÚtrz moĝe naraziÊ wszystkich mieszkañców na choroby reumatyczne oraz ukïadu oddechowego. Niestety niszczy takĝe elementy konstrukcyjne budynku. Powoduje odpadanie tynków, gnicie drewna i korozjÚ stali, zwiÚksza takĝe straty ciepïa w domu.
JeĂli wiÚc w domu jest za wilgotno, trzeba staraÊ siÚ temu zaradziÊ. A najlepiej zaczÈÊ od znalezienia przyczyny.

SkÈd siÚ bierze zawilgocenie?
1. Brak lub niewïaĂciwie wykonana izolacja pionowa i pozioma
Plamy pleĂni na Ăcianach piwnic oraz w pomieszczeniach graniczÈcych bezpoĂrednio
z gruntem sÈ najczÚĂciej nastÚpstwem wnikania w przegrody budynku wilgoci i wody
gruntowej, a takĝe wód opadowych.
Spowodowane tym zawilgocenia bardzo czÚsto obejmujÈ wyĝsze partie budynku,
w wyniku zjawiska zwanego podciÈganiem kapilarnym. To to samo zjawisko, które
w szkolnym doĂwiadczeniu powoduje zawilgocenie cegïy wstawionej na sztorc do pïaskiego naczynia z wodÈ: po krótkim czasie bÚdzie widoczne, ĝe granica zawilgocenia
jest znacznie wyĝej niĝ zwierciadïo wody. Dzieje siÚ tak wskutek dziaïania siï kapilarnych w materiaïach o mikroporowatej strukturze, jakimi sÈ miÚdzy innymi materiaïy
Ăcienne.
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Zaparowane okna i lustra. RÚczniki w ïazience dïugo schnÈ. Na Ăcianach mokre plamy, gdzieniegdzie pokryte meszkiem pleĂni,
w innych miejscach – biaïe wykwity. W domu
nieprzyjemny zapach stÚchlizny. Tapety odklejajÈ siÚ od Ăcian. Drewniane podïogi siÚ
paczÈ. W szafie butwiejÈ ubrania i skórzane
buty. To spory kïopot, nawet jeĂli tylko czÚĂÊ
z tych zjawisk wystÚpuje w naszym domu.
Problemem moĝe byÊ takĝe niewidoczne na
poczÈtku gnicie spodnich warstw podïogi czy
teĝ zalanie Ăciany w nieuĝytkowej czÚĂci poddasza. Nie kontrolujemy teĝ na co dzieñ miejsc
(przestrzeni podpodïogowych oraz niewentylowanych stropodachów), w których ze wzglÚdu na awarie czy bïÚdy budowlane moĝe dochodziÊ do nadmiernego zawilgocenia.
Wszystkie wymienione zjawiska kaĝdy
– nie tylko alergik – powinien uznaÊ za sygnaï do dziaïania. Co wtedy robiÊ? Nawet
amator moĝe oceniÊ stan dachu i zauwaĝyÊ wysuniÚtÈ z pokrycia dachówkÚ czy
oderwane pasmo gontów bitumicznych.
ZaobserwowaÊ, czy podczas deszczu rury
spustowe nie przeciekajÈ lub czy przez rynny woda nie przelewa siÚ górÈ. Nie trzeba
byÊ inĝynierem ani technikiem budowlanym, by zauwaĝyÊ wykwity na Ăcianach
piwnic czy wyczuÊ zapach pleĂni w pomieszczeniach w piwnicy.
Podobnie jest, jeĂli powód zawilgoceñ
upatrujemy w zïym dziaïaniu wentylacji lub
w braku, niewïaĂciwym wykonaniu czy uszkodzeniu izolacji poziomej i pionowej.
Wtedy trzeba szukaÊ specjalistycznej
pomocy. A o tym
piszemy w dalszej
czÚĂci naszego tematu numeru.
Zaparowane okna
ĂwiadczÈ o nadmiarze
wilgoci w pomieszczeniu i nieskutecznej
wentylacji

ZasiÚg podciÈgania kapilarnego zaleĝy od
struktury materiaïów, majÈcych kontakt
z wodÈ: nie wystÚpuje na przykïad w grubym
piasku i ĝwirze, ale w glinie – tak.
W materiaïach budowlanych stosowanych
do budowy Ăcian wilgoÊ kapilarna moĝe dochodziÊ do kilku metrów w górÚ. Aby temu zapobiec, fundamenty i Ăciany zabezpiecza siÚ
materiaïami nieprzepuszczajÈcymi wody i wilgoci: papÈ, ĝywicÈ, foliÈ, wykonujÈc z nich izolacje pionowÈ
i poziomÈ.
Brak lub wady
izolacji poziomej
to jedna z najczÚstszych przyczyn zawilgocenia budynków.
2. Kondensacja
pary wodnej
Zawilgocenia
Ăcian budynku
mogÈ byÊ takĝe
skutkiem kondensacji pary wodnej, która zimÈ wraz z ciepïym, wilgotnym powietrzem migruje z wnÚtrza domu na zewnÈtrz (gdzie zimÈ wilgotnoĂÊ powietrza jest znacznie mniejsza).
JeĂli odpïyw pary na zewnÈtrz jest utrudniony, moĝe siÚ ona skraplaÊ w chïodnych
warstwach przegród zewnÚtrznych, co jest
szczególnie czÚste w domach, w których nie
ma odpowiedniej wentylacji, pomieszczenia
sÈ niedostatecznie ogrzewane, a budynek
– nieodpowiednio ocieplony.
Aby nie dopuszczaÊ do zawilgocenia budynku, trzeba nie tylko stale usuwaÊ wilgoÊ
z pomieszczeñ nazywanych mokrymi, jak
ïazienki, kuchnia, wc czy pralnia – przez
odpowiednie kanaïy wywiewne, lecz takĝe
zapewniÊ prawidïowy nawiew powietrza
Ăwieĝego – najlepiej przez wyposaĝenie
domu w wentylacjÚ mechanicznÈ z odzyskiem ciepïa.
W domach z wentylacjÈ grawitacyjnÈ,
jakich jest w Polsce najwiÚcej, wypïyw zawilgoconego powietrza i napïywanie na jego
miejsce powietrza Ăwieĝego moĝliwy jest tylko, gdy drzwi w pomieszczeniach mokrych
(z kanaïami wywiewnymi) majÈ otwory
umoĝliwiajÈce ruch powietrza, a w oknach
lub w Ăcianach zewnÚtrznych zamontowane
sÈ nowoczesne samoczynnie dziaïajÈce
nawiewniki.
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Dobrze dziaïajÈca wentylacja (najskuteczniejsza
to ta mechaniczna z odzyskiem ciepïa) jest
jednym z podstawowych sposobów zapobiegania
zawilgocenia pomieszczeñ

Para w domu
W czasie najbardziej typowych czynnoĂci
domowych w ciÈgu godziny powstajÈ we
wnÚtrzach nastÚpujÈce iloĂci pary wodnej
(w gramach na osobÚ):
sen – 50,
lekka praca – 90,
ciÚĝka praca – 150,
kÈpiel w wannie – 1000–1100,
gotowanie – 1000–1200.

”

Alergicy powinni unikaÊ
ciemnych, sïabo
wietrzonych
pomieszczeñ na
strychach, poddaszach
i w piwnicach, bo takie
miejsca sprzyjajÈ
rozwojowi grzybów
i pleĂni

”

Drewniane okna sÈ szczególnie naraĝone
na wilgoÊ, dlatego muszÈ byÊ regularnie konserwowane

Nieskuteczna
wentylacja
JeĂli jest to wentylacja grawitacyjna, a takÈ
gïównie stosuje siÚ w domach jednorodzinnych, problemem moĝe okazaÊ siÚ sïaby ciÈg
w kanale wentylacyjnym. Sprawdzanie ciÈgu powinno siÚ powierzaÊ okresowo kominiarzowi, który skontroluje stan kominów.
Dziaïanie kanaïów wyciÈgowych ïatwo sprawdziÊ samodzielnie, przykïadajÈc kartkÚ papieru lub zbliĝajÈc do kanaïu zapalonÈ ĂwiecÚ.
Przyczyn zïego ciÈgu moĝe byÊ kilka:
celowe zamkniÚcie (na przykïad zaklejenie) wlotu kanaïu wentylacyjnego,
niedostateczny nawiew, czÚsto spowodowany zastÈpieniem starych nieszczelnych
okien i drzwi – nowymi, szczelnymi,
zatkanie kanaïu wentylacyjnego (np.
przez ptaki),
nieszczelnoĂÊ lub za maïy przekrój
kanaïu,
niewïaĂciwe wyprowadzenie kanaïu
wentylacyjnego ponad dach,
brak kanaïów wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach lub brak otworów
lub kratek w drzwiach pomieszczeñ, w których sÈ one konieczne (ïazienka, kuchnia).
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Jednym z objawów zawilgocenia budynku sÈ zielonkawe wykwity na
Ăcianach zewnÚtrznych. Powodem moĝe byÊ ěle wykonana izolacja pozioma
lub pionowa

3. Awaria lub niewïaĂciwy montaĝ instalacji wodno-kanalizacyjnej
WilgoÊ w Ăcianach lub stropach moĝe pojawiÊ siÚ takĝe wtedy, gdy dojdzie do awarii instalacji wodociÈgowej, grzewczej lub kanalizacyjnej: pÚknie rura, zatka siÚ syfon „puĂci”
niefachowo wykonane poïÈczenie rur lub
woda z pralki czy wanny zaleje podïogÚ.
Uszkodzenie powinno siÚ jak najszybciej naprawiÊ i osuszyÊ zawilgocone elementy, aby
zapobiec rozwojowi drobnoustrojów.
4. Usterki lub uszkodzenia w systemie orynnowania
WilgoÊ moĝe wnikaÊ w Ăciany budynku, gdy
dom nie jest odpowiednio chroniony przed
opadami, na co skïadajÈ siÚ odpowiednio wysuniÚte okapy oraz rynny i rury spustowe.
JeĂli orynnowanie byïo zaprojektowane
i wykonane wïaĂciwie, do trwaïego zawilgocenia Ăcian zewnÚtrznych mogÈ doprowadziÊ
zaniedbania w jego eksploatacji. Wystarczy zapchanie rynien liĂÊmi, odksztaïcenie ich
wskutek oblodzenia albo skorodowanie rur
spustowych, by woda znalazïa sobie drogÚ do
wnÚtrza Ăcian. JeĂli dopïynie do izolacji termicznej, drobna i ïatwa do usuniÚcia usterka
moĝe spowodowaÊ duĝy problem.
Dlatego tak waĝne jest regularne sprawdzanie stanu orynnowania i w razie potrzeby jego
naprawa. Trzeba teĝ stale kontrolowaÊ stan pokrycia dachu i Ăcian wokóï okien, a takĝe czy
ewentualne zacieki na Ăcianach nie powstajÈ
wskutek spïywania wody deszczowej przez
niezabezpieczone kanaïy wentylacyjne.
5. WilgoÊ budowlana
½ródïem zawilgocenia Ăcian wewnÚtrznych
i zewnÚtrznych wkrótce po zbudowaniu
i wykoñczeniu domu moĝe byÊ teĝ woda do-
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Drenaĝ wykonuje siÚ wokóï Ăcian budynku, by zebraÊ nadmiar wody
deszczowej spïywajÈcej w gïÈb gruntu

dawana do wiÚkszoĂci materiaïów budowlanych: zapraw, mas tynkarskich, wylewek samopoziomujÈcych, tynków itp., czyli wilgoÊ
technologiczna, zwana teĝ budowlanÈ. ¿eby
mogïa szybciej odparowaÊ, prace wykoñczeniowe powinno siÚ zaczynaÊ dopiero wówczas, gdy mury i stropy wyschnÈ. JeĂli wysychanie trwa zbyt dïugo, moĝna przyspieszyÊ
je, osuszajÈc budynek nagrzewnicami.
Uwaga! JeĂli wykoñczanie domu rozpocznie
siÚ zanim bÚdzie on dostatecznie suchy i dopuĂci w ten sposób do zawilgocenia wraĝliwych materiaïów (zwïaszcza drewna i materiaïów drewnopochodnych), moĝe dojĂÊ do
zapoczÈtkowania w nich procesów gnilnych.
W takich warunkach nastÚpuje uszkodzenie
drewnianych posadzek, drzwi lub okien
i w nastÚpstwie tego – zwiÚkszenie emisji
alergenów, gïównie pleĂni.

Pomiar wilgotnoĂci
WilgotnoĂÊ powietrza w domu moĝna
sprawdziÊ wilgotnoĂciomierzem – niewielkim urzÈdzeniem, które kupuje siÚ w sklepach
budowlanych. OkreĂla on iloĂÊ pary wodnej
zawartej w powietrzu o danej temperaturze.
W pomieszczeniach mieszkalnych wilgotnoĂÊ
powinna wynosiÊ 40–60%. Latem moĝe byÊ
ona wyĝsza i dochodziÊ nawet do 90%.
Pomiary wilgotnoĂci naleĝy powtórzyÊ kilkakrotnie w róĝnych porach dnia, bo bÚdzie
ona inna, gdy akurat skoñczymy siÚ kÈpaÊ lub
zaczniemy gotowaÊ, a inna, gdy w domu od
kilku godzin nikogo nie ma. WilgotnoĂÊ powietrza w domu zaleĝy takĝe od pogody
(ciĂnienia i opadów).
Oprócz regularnego sprawdzania wilgotnoĂci powietrza, warto takĝe raz na kilka miesiÚcy sprawdziÊ wilgotnoĂÊ materiaïów budowlanych nawet w domu juĝ uĝytkowanym.
Robi siÚ to miernikiem oporowym i przyjmuje, ĝe materiaïy sÈ suche, gdy wilgotnoĂÊ nie
przekracza:
5% – mury i tynki;
18% – elementy konstrukcyjne;
10% – drewniane i drewnopochodne materiaïy wykoñczeniowe.
JeĂli wilgotnoĂÊ powietrza w domu jest za
wysoka, trzeba szukaÊ przyczyny i jak najszybciej rozwiÈzaÊ problem, inaczej we wnÚtrzach szybko pojawiÈ siÚ szkodliwe pleĂnie
i grzyby.

6. NiewïaĂciwe odprowadzanie wody z otoczenia fundamentów
Wokóï domów zbudowanych na gruntach nieprzepuszczalnych w okresach opadów lub roztopów moĝe gromadziÊ siÚ woda. W takich warunkach zaleca siÚ wykonanie drenaĝu opaskowego, by wodÚ moĝna byïo odprowadziÊ na
bezpiecznÈ odlegïoĂÊ od budynku, inaczej moĝe
ona zagraĝaÊ pomieszczeniom w piwnicy,
a w razie usterek w izolacji – zawilgociÊ teĝ
wyĝsze partie domu. To, czy drenaĝ jest potrzebny, najlepiej rozstrzygnÈÊ juĝ na etapie projektowania budynku, przeprowadzajÈc badania geotechniczne.
Drenaĝ wykonuje siÚ z rur drenarskich
(perforowanych rur ceramicznych lub z PVC), które ukïada
siÚ wokóï ïaw fundamentowych. Rury podïÈcza siÚ do
studzienek rewizyjnych i obsy-

puje ĝwirem. WodÚ z drenaĝu odprowadza siÚ
do studzienki zbiorczej,
a z niej – w miejsce, w którym nie bÚdzie zagraĝaïa
budynkowi: do rowu melioracyjnego, studni chïonnej
lub rzeki.
fot. Tytan

Do kondensacji pary wodnej moĝe teĝ dochodziÊ w przegrodach zewnÚtrznych o niewïaĂciwym ukïadzie warstw. Warunkiem zbudowania domu odpornego na zawilgocenie
jest zatem fachowy projekt i wykonawstwo. To
samo dotyczy modernizacji budynków: wymiany okien i ocieplania Ăcian, dachów i stropodachów. Wszelkimi takimi pracami powinien kierowaÊ fachowiec z doĂwiadczeniem.
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Brak izolacji przeciwwilgociowej w miejscach
szczególnie naraĝonych na dziaïanie wilgoci, takich
jak ïazienka, pralnia czy kuchnia, bezpoĂrednio
przyczynia siÚ do rozwoju grzybów i pleĂni
w spoinach i okolicach kranów oraz zaciekania
wody za wannÚ czy brodzik prysznicowy

