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Pod ogi musz  spe -

nia  wiele zada  – dla-

tego w a nie uk ada 

si  je jako wielowar-

stwowe. Ka da war-

stwa, stosownie do 

jej przeznaczenia, 

odpowiada za utrzy-

manie pod ogi w odpo-

wiedniej kondycji. Od 

tego, jak b dzie wy-

konana nasza pod oga 

zale y wi c komfort 

mieszkania. 

RAPORT

POD OGI 
I POSADZKI

Pod ogi

Cezary Jankowski
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Konstrukcja warstw pod ogi i materia y, 

z jakich b d  wykonane, powinny by  po-

dane w dokumentacji architektoniczno-

budowlanej. Aby poprawnie j  odczyta ,

czyli, mówi c wprost – zrozumie , trzeba 

wiedzie  co znacz  terminy w niej u yte. 

W prosty i skrótowy sposób przedstawia-

my zatem to, co kryje si  pod posadzk .

 Warstwa wyrównuj ca – warstwa zapra-

wy wyrównuj cej, suchego piasku lub mie-

lonego betonu komórkowego, uk adana 

bezpo rednio na stropie, gdy jest on nie-

równy na ca ej powierzchni.

Izolacja – warstwa chroni ca przed wilgo-

ci , ucieczk  ciep a oraz przed ha asem. 

W pod odze uk ada si  zale nie od po-

trzeb nast puj ce izolacje:

przeciwwilgociow  – stosowan  jako jed-

n  z warstw pod ogi na gruncie; jest to folia 

budowlana grubo ci 0,20 mm;

termiczn  – nazywan  te  ciepln , ko-

nieczn  nad pomieszczeniami nieogrzewa-

nymi oraz w pod ogach na gruncie; tworz

j  p yty styropianowe EPS 100, p yty z poli-

styrenu ekstrudowanego, p yty z pianki po-

liuretanowej lub p yty z we ny mineralnej;

akustyczn  – uk adan  mi dzy stropami, 

chroni przed rozchodzeniem si  d wi ków; 

jako izolacj  akustyczn  stosuje si  p yty 

ze styropianu, we ny mineralnej lub maty z 

tworzywa sztucznego.

 P yty styropianowe do izolacji termicznej 

pod óg (EPS 100-038)

 Izolacja przeciwwilgociowa z folii w p ynie 

wykonana w pomieszczeniu mokrym – azience. 

Stosuje si  j  tak e w pod ogach na gruncie
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3Podk ad pod ogowy – warstwa pod ogi 

uk adana bezpo rednio pod posadzk , na-

zywana te  jastrychem, g adzi  lub wylew-

k . Pod posadzki stosuje si  podk ady wyko-

nywane na mokro lub uk adane na sucho ze 

specjalnych p yt.

Podk ady wykonywane na mokro, czyli 

inaczej – wylewane, które wi  si  z pod o-

em dost pne s  w ró nej postaci, oto najpo-

pularniejsze z nich.  

Jastrych cementowy. Najcz ciej u ywa-

ny. Ma du  wytrzyma o  na ciskanie, od-

porno  na zawilgocenie i jest niedrogi. 

Przygotowuje si  go przez wymieszanie bez-

po rednio na budowie gruboziarnistego pia-

sku z cementem oraz dodatkami uplastycz-

niaj cymi. Do wyrównania i zag szczenia 

struktury stosuje si  zacieraczki mechanicz-

ne, co znacznie u atwia i przyspiesza prace. 

Jastrych cementowy do  d ugo dojrzewa 

i wysycha – uk adanie posadzek mo na roz-

pocz  dopiero po miesi cu od jego u o enia. 

Minimalna grubo  jastrychu uk adane-

go na:

– pod o u stabilnym (np. bezpo rednio na 

stropie betonowym) wynosi – 2,5 cm;

– warstwie po lizgowej (folii) – 3,5 cm;

– pod o u elastycznym (izolacji akustycz-

nej, cieplnej) – 5 cm. 

Jastrych anhydrytowy. Samopoziomuj cy, 

nie wymaga wyrównywania. 

Przygotowywany z gotowych suchych mie-

szanek do zarobienia wod . W porównaniu 

z jastrychem cementowym ma mniejsz

wytrzyma o  i odporno  na d ugotrwa e

zawilgocenie. Powoduje te  korozj  nieza-

bezpieczonych elementów stalowych, 

a wi c wymaga stosowania specjalnych 

zabezpiecze . Do uk adania na wi kszych 

powierzchniach trzeba u y  agregatów mie-

szaj cych: r cznie trudno w krótkim czasie 

przygotowa  odpowiedni  ilo  mieszanki. 

Minimalne grubo ci powinny by  podobne 

jak przy jastrychu cementowym. Czas wi za-

nia tego jastrychu jest nieco krótszy ni  wy-

lewki cementowej.

Cementowe wylewki samowyrównuj ce.

Tworz  równ  warstw  na wadliwie wykona-

nych jastrychach lub nierównych stropach. 

Jest ona cienka (od 3 do 5 mm) i mocno zwi -

zana z pod o em, co ogranicza podniesienie 

poziomu pod ogi, gdy np. trzeba j  wyrów-

na . W ten sposób wyrównuje si  pod o a pod 

cienkowarstwowe wyk adziny PVC lub dywa-

nowe. Wylewki te s  drogie i wymagaj  bar-

dzo dobrej organizacji robót, poniewa  szybko 

twardniej , trac c zdolno  do samopozio-

mowania. Za ekonomiczne zu ycie materia-

u mo na uzna  10–15 kg/m2. Je li powierzch-

nia wymagaj ca wyrównania ma g bokie 

nierówno ci, przed zastosowaniem tej drogiej 

wylewki nale y wyla  np. jastrych cemento-

wy lub u o y  suchy podk ad pod ogowy.

Podk ady uk adane na sucho – przezna-

czone s  szczególnie do renowacji starych 

pod óg: eliminuj  prowadzenie uci liwych 

robót mokrych. Niemal natychmiast po u o-

eniu mo na pokrywa  je dowolnym rodza-

jem posadzki. Uk ada si  je z p yt poni ej 

opisanych.

Gipsowo-kartonowe. P yty uk ada si

dwuwarstwowo w uk adzie krzy owym 

(drug , górn  warstw  p yt uk ada si  pro-

stopadle do pierwszej, cz c je na klej). 

Wszystkie styki p yt musz  by  wzajemnie 

przesuni te co najmniej o 20 cm. Na warstw

doln  mo na u y  p yt z warstw  wycisza-

j c  z we ny mineralnej lub z ocieplaj c  ze 

a

b

 Zaprawy samopoziomuj ce mo na wylewa

z wiadra wzd u ciany najbardziej oddalonej od wej-

cia (a) lub, gdy wyrównywana powierzchnia jest 

du a (np. w ca ym domu) za pomoc  agregatu (b)

Wylan  zapraw  rozprowadza si  metalow  pac

lub specjaln  listw  zagarniaj c  z wysuwanymi 

bolcami dystansowymi 

W pod ogach cz sto prowadzi si  ró ne

instalacje. Powinny one by  u o one przed 

wykonaniem podk adów pod posadzki. 

Zale nie od rednicy rur i grubo ci warstw 

podk adowych instalacje prowadzi si

w warstwie ociepleniowej b d  w jastrychu 

w rurkach os onowych. 

Zamiast tego mo na te  zostawi  w pod o-

dze kana  instalacyjny wykonany z PVC (czy-

li puste miejsce w podk adzie pod ogowym, 

izolacji cieplnej), przez który pó niej atwo 

b dzie przeprowadzi  rury i przewody.

Podk ad a instalacje 
- kolejno  robót
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Suchy jastrych z p yt gipsowo-w óknowych Suchy jastrych z p yt gipsowo-kartonowych
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styropianu, ale mo na te  zwyk e p yty uk a-

da  na lu no po o onych podk adach z tych 

materia ów.

Gipsowo-w óknowe. P yty te s  bardziej 

wytrzyma e na obci enia ni  p yty g-k. 

Podk ady z p yt grubo ci 25 mm mog  by

jednowarstwowe. Do ich czenia u ywa si

zak adek brzegowych z wkr tami monta o-

wymi i klejem. Stosuje si  te  podk ady 

z dwóch warstw p yt uk adanych w ten sam 

sposób jak p yty g-k.

Dylatacja to 1–2-centymetrowe szczelina, któ-

r  celowo zostawia si  mi dzy pod og  a cia-

n , aby jastrych lub posadzka mog y si  swo-

bodnie rozszerza  i kurczy  pod wp ywem 

zmian wilgotno ci i temperatury. Dylatacjami 

dzieli si  te  pod ogi o du ych powierzch-

niach, aby zapobiec ich p kaniu, stosuje si  je 

równie  na styku posadzek z ró nych materia-

ów, np. parkietu i p ytek.

Jaka pod oga, takie warstwy 
Jak ju  wspomnieli my pod oga sk ada si

z ró nych warstw. Mog  by  one uk adane na 

stropie lub gruncie. Liczba warstw, ich rodzaj 

oraz kolejno  u o enia zale  od tego, na ja-

kim pod o u jest pod oga spoczywa, np. na 

stropie elbetowym, drewnianym, czy wspo-

mnianym gruncie, oraz od rodzaju i funkcji 

pomieszczenia. Poni ej omawiamy te trzy 

najcz ciej wyst puj ce pod ogi.

Pod oga na stropie elbetowym

Na stropach stosuje si  zwykle podk ady

p ywaj ce, zwane te  pod ogami p ywaj -

cymi. Ich zadaniem jest wyciszenie stro-

pu. Najwa niejsz  cech  podk adu p ywa-

j cego jest oddzielenie go od cian i s upów 

elastycznymi wk adkami dylatacyjnymi. 

Nie stykaj c si  z nimi, podk ad nie przeno-

si na elementy konstrukcji budynku d wi -

ków uderzeniowych z innych pomieszcze .

Podk ad p ywaj cy mo e te  si  swobodnie 

rozszerza  pod wp ywem zmian temperatu-

ry, co jest szczególnie wa ne, gdy u o ymy 

na nim ogrzewanie pod ogowe.

Pod oga p ywaj ca sk ada si  z kolejno 

uk adanych warstw: 

– wyrównuj cej,

– izolacji akustycznej,

– izolacji przeciwwilgociowej,

– jastrychu pod ogowego. 

Warstwa wyrównuj ca. Uk ada si  j  na 

stropach, które maj  nierówno ci przekracza-

j ce 0,5 cm na d ugo ci 2 m. Je li s  one nie-

liczne, do wyg adzenia u ywa si  zapraw wy-

równuj cych, ale gdy trzeba wyrówna  ca

powierzchni , stosuje si  suchy piasek lub mie-

lony beton komórkowy. Grubo  warstwy su-

chej podsypki powinna wynosi  przynajmniej 

1 cm w najwy szych punktach nierówno ci. 

Materia  sypki ma zdolno  do samoczynne-

go wyrównania pod obci eniem, nie wymaga 

wi c bardzo starannego rozprowadzenia. 

Izolacja akustyczna. Uk ada si  j  z p yt 

ze specjalnego mi kkiego styropianu do 

izolacji akustycznych; grubo  tych p yt 

wynosi 33/30 mm: oznacza to, e w stanie 

nieobci onym maj  grubo  33 mm, a po 

wylaniu jastrychu – 30 mm. 

Do izolacji akustycznych nie mo na u y-

wa  zwyk ych p yt styropianowych, gdy

wyciszenie b dzie znikome. Zwyk y styro-

pian mo e nawet pot gowa  rozchodzenie 

si  ha asów. 

Izolacj  akustyczn  pod ogi mo na rów-

nie  u o y  z twardych p yt we ny mineral-

nej grubo ci 40 mm lub ze specjalnej pianki 

polietylenowej grubo ci 15–20 mm. Dla za-

bezpieczenia izolacji przed wnikaniem za-

prawy podczas wylewania jastrychu, przy-

krywa si  j  foli  budowlan .

Izolacja przeciwwilgociowa, czyli folia 

budowlana grubo ci 0,2 mm.

Jastrych. Pe ni funkcj  warstwy docisko-

wej izolacji akustycznej oraz pod o a pod wy-

ko czenie pod ogi. Najcz ciej stosuje si  ja-

strychy cementowe z u yciem piasku lub 

drobnoziarnistego wiru o wytrzyma o ci na 

ciskanie nie mniejszej ni  7 MPa. 

Przed wylaniem jastrychu pod ogowego na-

le y ustali , jakie b dzie wyko czenie pod óg 

w poszczególnych pomieszczeniach, aby gru-

bo  warstwy jastrychu dopasowa  do grubo-

ci materia u wyko czeniowego i w ten spo-

sób uzyska  jednakowy poziom posadzek na 

ca ej kondygnacji. Bez tego podczas uk adania 

posadzki trudno by oby zniwelowa  znacz-

ne ró nice w ich grubo ci, si gaj ce 2–2,5 cm 

(np. w sypialni – wyk adzina dywanowa gru-

bo ci 5 mm, a na korytarzu – parkiet grubo-

ci 25 mm).

Przygotowanie mieszanki jastrychowej 

polega na wymieszaniu 1 cz ci cementu

Dylatacja brzegowa. Wykonuje si  j  ze specjalnej 

ta my dylatacyjnej lub samodzielnie np. z cienkich 

pasków styropianu

paski dylatacyjne

panele pod ogowe
izolacja przeciwwilgociowa

(folia budowlana o gr. 0,2 mm)

strop warstwa 

wyrównuj ca

jastrych 

cementowy 

o gr. 4 cm

izolacja akustyczna 

(p yty mi kkiego 

styropianu 

o gr. 2–4 cm)

Warstwy pod ogi na stropie nad pomieszczeniem ogrzewanym Warstwy pod ogi na stropie drewnianym

izolacja przeciwwilgociowa

(folia budowlana o gr. 0,2 mm)

izolacja d wi koch onna

(p yta pil niowa o gr. 1–1,5 cm)
strop drewniany

p yty OSB
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z 3 cz ciami piasku oraz dodatkiem plasty-

fikatora zmniejszaj cego skurcz podczas wi -

zania i u atwiaj cego g adkie zatarcie po-

wierzchni. Obecnie mieszanki wykonuje si

najcz ciej agregatem mieszaj co-pompowym 

zwanym miksokretem, a powierzchni  wyg a-

dza zacieraczkami mechanicznymi.

 Przed u o eniem jastrychu wzd u  wszyst-

kich przegród wewn trznych ( cian, s upów) 

mocuje si  paski dylatacyjne ze styropianu 

grubo ci 2 cm lub z ta my piankowej. Wk adki 

takie umieszcza si  równie  w otworach 

drzwiowych. 

W warstwie jastrychu uk ada si  siatk

z drutu o rednicy 4–5 mm i oczkach 

15 × 15 cm: zwi ksza si  w ten sposób stabil-

no  podk adu i zapobiega powstaniu rys skur-

czowych. Siatk  uk ada si  na wst pnej war-

stwie jastrychu (ok. 1 cm) na zak ad o jedno 

oczko. 

Minimalna grubo  jastrychu na izolacjach 

akustycznych powinna wynosi  przynajmniej 

4 cm, a na ogrzewaniu pod ogowym 6,5 cm. 

Na czas twardnienia zaprawy przykrywa si  j

foli , aby ograniczy  parowanie wody.

Uwaga! W pomieszczeniach nara onych na 

rozlanie wody ( azienka, kuchnia) trzeba u o-

y  izolacj  przeciwwilgociow .

Wykonuje si  j  z tzw. p ynnej folii grubo ci 

0,2 mm, na której mo na bezpo rednio przy-

kleja  p ytki ceramiczne lub inne rodzaje wy-

ko czenia. Na izolacji z tradycyjnych mate-

ria ów, takich jak papa lub folia budowlana, 

trzeba u o y  dodatkow  warstw  jastrychu 

grubo ci przynajmniej 3,5 cm.

Pod oga na stropie drewnianym

Drewniane stropy mi dzypi trowe wykonu-

je si  g ównie w domach szkieletowych lub do-

mach z bali. Podk adem pod pod og  z pane-

li lub pod parkiet czy wyk adzin  dywanow

jest najcz ciej poszycie z p yt OSB. Opisane 

rozwi zanie ma jednak mankament – nie za-

pewnia dobrej izolacji akustycznej, dlatego 

w pomieszczeniu pod stropem s ycha  odg osy 

kroków. Mo na temu zaradzi  dwojako, przez:

– u o enie warstwy izolacji akustycznej 

bezpo rednio pod posadzk ;

– zastosowanie podk adu z drugiej war-

stwy p yt OSB lub gipsowo-w óknowych. 

Tak  pod og  wykonuje si  tak, jak pod og  na warstwie izolacji cieplnej, z t  ró nic , e

w warstwie jastrychu umieszcza si  p tle z wodnych rur grzewczych lub elektrycznych przewodów 

grzejnych. Rury grzewcze lub przewody grzejne mocuje si  do styropianu spinkami lub listwami 

monta owymi w rozstawie przewidzianym w projekcie instalacji grzewczej. Rury i przewody nie 

mog  si  krzy owa .

Przed u o eniem jastrychu instalacj  wodn  wype nia si  wod  pod ci nieniem nominalnym, by 

przeprowadzi  prób  szczelno ci  i dopiero potem uk ada jastrych. Powinien on mie  grubo  co 

najmniej 6 cm, co zapewni mu nale yt  wytrzyma o  i równomierny rozk ad temperatury. 

Ogrzewanie uruchamia si  po 10 dniach od u o enia jastrychu. Dobowy wzrost temperatury wody 

w obiegu lub pod ogi podgrzanej elektrycznie nie mo e w tym czasie przekracza  3° C.

Pod oga z ogrzewaniem pod ogowym

Warstwy pod ogi na stropie przy ogrzewaniu pod ogowym wodnym

paski dylatacyjne

izolacja 

przeciwwilgociowa

(folia budowlana 

o gr. 0,2 mm)

strop izolacja 

termiczna 

(styropian 

gr. 5–10 cm)

jastrych 

cementowy 

o gr. 6–7 cm

rury grzewcze
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RAPORT Pod ogi i posadzki

Wtedy na poszyciu stropu uk ada si  nast pu-

j ce materia y: 

– foli  izolacyjn , chroni c  przed przeni-

kaniem wilgoci; 

– izolacj  z d wi koch onnych mi kkich 

p yt pil niowych z we ny drzewnej;

– panele pod ogowe, a pod wyko czenie 

wymagaj ce przyklejania do pod o a, np. pod 

parkiet – p yty OSB lub gipsowo-w óknowe 

grubo ci 18–25 mm. P yty te pe ni  funkcj

p ywaj cego podk adu, zatem musz  by  od-

dylatowane od cian w taki sam sposób jak ja-

strych cementowy na stropach elbetowych.

Jako izolacj  przeciwwilgociow  w azien-

ce, kuchni i pralni stosuje si  p ynn  foli  na-

noszon  bezpo rednio pod warstw  zaprawy 

klejowej. 

Pod oga na gruncie

W pod ogach na gruncie uk ada si  izola-

cj  ciepln  oraz przeciwwilgociow , aby za-

mkn  drog  wilgoci kapilarnie podci ganej 

z gruntu. Przez pod ogi te powadzi si  te

rury instalacyjne, co trzeba uwzgl dni  pod-

czas robót betoniarskich i wykonywania pod-

k adów. Uk ad warstw jest podobny jak 

w stropach mi dzypi trowych, z tym e izo-

lacj  akustyczn  zast puje znacznie grubsza 

warstwa izolacji termicznej.

Chudy beton. Jest pierwsz  warstw  pod-

ogi na gruncie. Powinno si  go u o y  na za-

g szczonej warstwami podsypce piaskowej – 

najlepiej na etapie wznoszenia cian i stropów, 

by po zwi zaniu i stwardnieniu p yty betono-

wej mo na by o na niej ustawi  podpory mon-

ta owe. Jej górna powierzchnia powinna si

znale  ok. 20 cm poni ej ostatecznego pozio-

mu wyko czonej pod ogi parteru lub odpo-

wiednio ni ej, gdy w pod odze na gruncie pla-

nowane s  szczególnie grube warstwy izolacji 

termicznej. 

Izolacja przeciwwilgociowa, czyli folia bu-

dowlana grubo ci 0,2 mm.

Izolacja termiczna. Uk ada si  j  z p yt sty-

ropianowych EPS 100 grubo ci 10–15 cm, 

które zapewniaj  skuteczn  ochron  przed 

ucieczk  ciep a do gruntu, a ponadto umo -

liwiaj  przeprowadzenie rur instalacyjnych 

(g ównie kanalizacyjnych) du ej rednicy pod 

wylewk  pod ogow .

P yty stryropianowe powinno si  uk ada

w dwóch warstwach z przesuni ciem styków. 

Rozwi zanie to u atwia tak e prowadzenie in-

stalacji w pod odze, zapewniaj c jednocze-

nie odizolowanie ich od gruntu. Po u o eniu 

pierwszej warstwy rozprowadza si  przewi-

dziane instalacje, a nast pnie uk ada drug

warstw , docinaj c p yty w taki sposób, aby 

wzd u  przebiegu rur utworzy y si  korytka. 

Kawa kami p yt mniejszej grubo ci przykry-

wa si  nast pnie te korytka tak, aby utworzy-

y równ  powierzchni  z pozosta ym ocie-

pleniem. 

Izolacja przeciwwilgociowa. Uk ada si  j

z folii izolacyjnej na warstwie ocieplenia. 

Jastrych. Wykonuje si  go jako podk ad p y-

waj cy, czyli oddylatowany od cian i innych 

przegród wewn trznych.

Pod oga w gara u

Mo na j  wykona  w ró nej formie – ocieplo-

n  lub nie, pokryt  p ytkami ceramicznymi, 

monolityczn  posadzk ywiczn  lub betono-

w  kostk .

Pod ogi ocieplane. Warstwa jastrychu po-

winna mie  podwy szon  wytrzyma o , któ-

r  mo na uzyska , stosuj c kruszywo wi-

rowe o grubo ci przynajmniej 6 cm. Jastrych 

wylewa si  ze spadkiem ok. 1,5% w stron

drzwi gara owych lub studzienki odwadnia-

j cej, aby umo liwi  samoczynny sp yw wody 

ciekaj cej z pojazdu. 

Pod ogi nieocieplane. Przeznaczone do po-

krycia posadzk ywiczn  lub do malowania 

wymagaj  u o enia skutecznej izolacji prze-

ciwwilgociowej na warstwie betonu stabilizu-

j cego. W przeciwnym razie w krótkim czasie 

mo e doj  do uszczenia si  powierzchni. 

Podk ad pod ogowy wykonuje si  z jastrychu 

wirowego o grubo ci przynajmniej 3,5 cm. 

Przed ostatecznym wyko czeniem w lekko 

stwardnia y jastrych wciera si  zaczyn ce-

mentowy, co utwardza powierzchni  i zmniej-

sza jej pylenie. 

Wygodnym sposobem na wyko czenie pod-

ogi w gara u jest u o enie kostki betonowej. 

Dzi ki temu woda ciekaj ca z pojazdu atwo 

wsi ka w pod o e i nie trzeba wykonywa  be-

tonowego podk adu stabilizuj cego na grun-

cie. Kostk  uk ada si  na warstwie piasku wy-

mieszanego na sucho z cementem i nast pnie 

zag szcza wibratorem powierzchniowym. 

Zaleca si  uk adanie kostki o g adkiej po-

wierzchni (z form plastikowych), co u atwia 

utrzymanie pod ogi w czysto ci.  

Warstwy pod ogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym

izolacja 

przeciwwilgociowa

(folia budowlana 

o gr. 0,2 mm)

grunt chudy beton

jastrych 

pod ogowy 

o gr. 5 cm

izolacja termiczna 

(styropian 

o gr. 10–15 cm)

Warstwy pod ogi w gara u

grunt

piasek stabilizowany 

cementem (8–10 cm)

podsypka piaskowa 

grubo ci 10 cm

kostka brukowa

Kominki stawia si  na oddylatowanym 

od reszty pod ogi podk adzie wykona-

nym ze zbrojonej p yty spoczywaj cej na 

cie szej warstwie izolacji podpod ogowej. 

Zmniejszenie grubo ci izolacji wynika z ko-

niecznego – wg wyliczonego obci enia – 

zwi kszenia grubo ci jastrychu. Bardzo 

ci kie, rozbudowane kominki wymaga

mog  oparcia na w asnym fundamencie.

Pod oga pod 
kominkiem


