Artykuï promocyjny

Ogrzewanie podïogowe w systemie
KISAN COMFORT – przykïady rozwiÈzañ
Tradycyjna podïogówka uïoĝona na parterze domu niepodpiwniczonego powinna mieÊ przynajmniej 10 cm izolacji termicznej
ze styropianu. Rury, w których pïynie ciepïa woda zasilajÈca pÚtle ogrzewania podïogowego, znajdujÈ siÚ w warstwie okreĂlanej
jastrychem lub wylewkÈ grzejnÈ. Minimalna gruboĂÊ jastrychu grzejnego z rurami wynosi 6,5 cm. Na tej warstwie ukïada siÚ posadzkÚ
wykoñczonÈ np. terakotÈ (gruboĂÊ 1 cm). Zatem ïÈczna wysokoĂÊ standardowej podïogówki wynosi okoïo 18 cm.
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Inne rozwiÈzania
GruboĂÊ izolacji pod ogrzewaniem podïogowym, a wïaĂciwie jej opór cieplny R, okreĂla
norma PN-EN 1264. Przy podïogówce ukïadanej na parterze domu niepodpiwniczonego, wymagany opór cieplny izolacji nie powinien byÊ mniejszy niĝ 1,25 (m2·K)/W. Oprócz
tego warunku trzeba speïniÊ jeszcze jeden.
Dotyczy on maksymalnej wartoĂci wspóïczynnika przenikania ciepïa U. Dla podïogi
na gruncie powinien on wynosiÊ co najmniej
0,45 W/(m2·K). Ze wzglÚdu na pozostawionÈ
wysokoĂÊ, którÈ moĝemy wykorzystaÊ do uïoĝenia ogrzewania, kryterium to nie jest moĝliwe do speïnienia, jeĂli zastosujemy standardowe rozwiÈzania. Dlatego fachowcy polecajÈ
zastÈpienie zwykïego styropianu izolacjÈ
o lepszych parametrach. Moĝe to byÊ styropian o lepszym wspóïczynniku przewodzenia ciepïa O=0,032 W/(m·K) lub polistyren ekstrudowany o wspóïczynniku przewodzenia
O=0,029 W/(m·K). Oprócz tego naleĝy zastosowaÊ pïytÚ grzejnÈ o mniejszej gruboĂci.

Metoda tradycyjna
JeĂli inwestor chciaïby zastosowaÊ w swoim domu metodÚ tradycyjnÈ (inaczej mokrÈ),
wówczas powinien uïoĝyÊ pierwszÈ warstwÚ
izolacji ze styropianu o podwyĝszonej wartoĂci wspóïczynnika oporu cieplnego. DziÚki
temu wystarczy go daÊ jedynie 5 cm. Druga
warstwa moĝe byÊ uïoĝona ze styropianu
pïaskiego lub z wypustkami na przykïad
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Budowa ciepïej podïogi w systemie mokrym
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Budowa ciepïej podïogi w systemie mokrym
ze styropianem z wypustkami

o gruboĂci 4,9 cm. Na izolacjÚ wylewany jest
jastrych cementowy lub anhydrytowy (gipsowy). WysokoĂÊ pïyty cementowej nad rurÈ
grzewczÈ powinna wynosiÊ nie mniej niĝ
5 cm (ïÈcznie z rurÈ bÚdzie 6,5 cm), wiÚc i tak
siÚ nie zmieĂcimy w 13 cm. Natomiast stosujÈc
jastrych anhydrytowy wystarczy naïoĝyÊ tylko 3,5 cm wylewki ponad rury. Wówczas wysokoĂÊ zabudowy wyniesie 13,4 cm, a wspóïczynnik przenikania ciepïa U – 0,49 W/(m2·K).
Proces wygrzewania pïyty anhydrytowej
moĝna juĝ rozpoczÈÊ po 7 dniach od jej wylania. Natomiast, jeĂli zastosujemy wylewkÚ cementowej, trzeba czekaÊ aĝ 28 dni.
DecyzjÚ o tym, czy chcemy zamontowaÊ
podïogówkÚ, powinno siÚ podjÈÊ juĝ na etapie projektowania domu. Instalacja ta wymaga bowiem odpowiednio grubej warstwy izolacji termicznej pod caïÈ podïogÈ.

Caïkowita wysokoĂÊ tak wykonanego
ogrzewania podïogowego ma 12,7 cm wysokoĂci, zaĂ wspóïczynnik przenikania ciepïa
U wynosi 0,44 W/(m2·K). Zatem oba wymienione wczeĂniej warunki sÈ speïnione.
ZaletÈ metody suchej jest szybki czas
montaĝu ogrzewania oraz niewielki ciÚĝar, wadÈ zaĂ – jej co najmniej dwukrotnie
wyĝsza cena niĝ systemu mokrego.

Metoda sucha
W tym wariancie podïogówki stosuje siÚ izolacjÚ
z pïyt systemowych (o gruboĂci 6 cm) o lepszym
wspóïczynniku oporu cieplnego niĝ styropian standardowy oraz pïyt np. z wypustkami
o gruboĂci 4,9 cm. WarstwÚ tÚ pokrywa siÚ lamelami aluminiowymi, co zapewnia równomierne rozchodzenie siÚ ciepïa. Rury grzejne
ukïada siÚ w fabrycznie wyciÚtych kanaïach.
Zamiast wylewki rury przykrywa siÚ suchym
jastrychem, czyli specjalnymi pïytami gipsowo
--wïóknowymi bÈdě drewnianymi wiórowymi
np. o gruboĂci 1,8 cm.
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