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W
ilgo  wdziera si  do domu wraz

z powietrzem zewn trznym,

a tak e w wyniku podci gania

wilgoci z gruntu, przenikania wód grun-

towych, nieszczelno ci instalacji oraz

przecieków z rynien, rur spustowych i da-

chu. Par  wodn  wytwarzaj  te  sami

mieszka cy – jest ona nie tylko produk-

tem metabolizmu, ale pojawia si  równie

podczas wielu codziennych czynno ci,

np. prania, gotowania czy k pieli. „Zdro-

wa” wilgotno  powietrza w pomieszcze-

niach wynosi 30-65% przy temperaturze

20-22°C. Je li wilgoci jest wi cej, powstaj

warunki sprzyjaj ce rozwojowi ple ni

i grzybów. Mo e to mie  wp yw na pogar-

szanie si  zdrowia mieszka ców, objawia-

j ce si  bólami i zawrotami g owy, zm -

czeniem a tak e podra nieniami skóry,

gard a oraz b ony luzowej nosa.

NIEPOKOJ CE
OBJAWY
To, czego nie wida  – tak jak wilgoci za-

wartej w powietrzu – nie zaprz ta naszej

uwagi. Dopiero zacieki na cianach

i pod ogach, ciemne plamy pokryte ple-

niowym meszkiem, bia e wykwity sol-

ne i charakterystyczny zapach st chli-

zny – wiadcz ce, e budynek jest bar-

dzo zawilgocony – sk aniaj  nas do in-

terwencji. Wilgo  mo e pojawi  si  na

zewn trz i wewn trz.

Na zewn trz. Wysoko , do której

podchodzi woda kapilarnie podci gana

z gruntu zale y przede wszystkim od je-

go rodzaju, poziomu wód gruntowych

i zaskórnych oraz ukszta towania tere-

nu, a tak e od rodzaju i grubo ci muru.

Zawilgocenie przejawia si  zarówno wy-

kwitami solnymi na elewacji, jak i wil-

gotnymi plamami wewn trz – na cia-

nach stykaj cych si  z pod og  parteru.

Z czasem plamy pokrywaj  si  ple-

ni  i grzybem. Podci ganie kapilarne

wody z gruntu w nowych budynkach

spowodowane jest zwykle le wykonan

lub uszkodzon  izolacj  przeciwwilgo-

ciow , w starych – najcz ciej jej

brakiem.

Od wewn trz. Kondensacja pary

wodnej wewn trz pomieszcze  najcz -

ciej objawia si  d ugotrwa ym zaparo-

waniem szyb i luster, niewysychaj cymi

r cznikami w azience, a tak e zawilgo-

conymi cianami. Wszystkie te objawy

wynikaj  zwykle z niew a ciwej wenty-

lacji pomieszcze  oraz niedostateczne-

go ocieplenia i ogrzewania budynku, co

wida  szczególnie w starych domach,

w których mo na atwo znale  miejsca

„ucieczki” ciep a (mostki termiczne).

Niestety, para wodna gromadzi si  nie

tylko w widocznych miejscach, ale rów-

nie  wewn trz cian, stropów i dachu.

Uwaga! Podczas budowy i wyka czania

domu te  pojawia si  spora ilo  wilgo-
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ZAWILGOCENIE BUDYNKU

Nie ma skutku
bez przyczyny
Z wilgoci , która pojawia si  okresowo, nie ma

wi kszego problemu – zwykle wystarczy intensywne

wietrzenie i ogrzewanie domu. Je li jednak zago ci

w nim na sta e, mo e przyczyni  si  do z ego

samopoczucia domowników i dolegliwo ci zwi zanych

z rozwojem ple ni czy grzybów.
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ci, tzw. technologicznej (pocz tkowej),

czyli wody zawartej w zaprawach mu-

rarskich, podk adach pod ogowych,

tynkach i farbach. W tym czasie budy-

nek wymaga intensywnego wietrzenia,

niekiedy równie  ogrzewania. W prze-

ciwnym razie zbyt wczesna jego eksplo-

atacja mo e spowodowa  „zamkni cie”

wilgoci wewn trz domu.

USUWANIE
PRZYCZYN
Grzyby i ple nie nie rozwijaj  si  w do-

mach, w których nie ma wilgoci. Aby

odpowiednio wcze nie si  jej pozby ,

nale y wi c przede wszystkim wyelimi-

nowa  podci ganie kapilarne wód grun-

towych, np. dzi ki u o eniu nowej izo-

lacji poziomej i osuszeniu cian. Rów-

nie  nieszczelne pokrycia dachowe,

orynnowanie czy instalacj  trzeba jak

najszybszej naprawi .

Zawilgocone poddasze mo e wymaga

wymiany lub do o enia ocieplenia. Mo-

e te  si  okaza , e dach trzeba b dzie

w ogóle rozebra  i na nowo u o y

wszystkie jego warstwy, nie zapomina-

j c o paroizolacji.

Zawilgocenie domu wymaga poprawie-

nia skuteczno ci wentylacji, np. przez

zwi kszenie przekroju kana u wentyla-

cyjnego, wyg adzenie jego powierzchni

i uszczelnienie. Je li takie dzia ania

oka  si  niewystarczaj ce, trzeba b -

ZAWILGOCENIE BUDYNKU
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izolowane ffundamenty nnieuchronnie pprowadz

do zzagrzybienia bbudynku

Uszkodzona rrura sspustowa sspowoduje zzawil-
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UCZULENIE
NA PPLE NIE II GGRZYBY
O alergeny pochodz ce od grzybów i ple-

ni naj atwiej na zewn trz. Niestety, mo -

na je znale  równie  wewn trz domu –

w pomieszczeniach s abo ogrzewanych

i le wentylowanych. Je li wi c, np. pod-

czas pobytu w zawilgoconej piwnicy, poja-

wia si  dokuczliwy katar, najprawdopo-

dobniej jeste my uczuleni na zarodniki

ple ni lub grzybów. Oczywi cie, takie

przypuszczenia nale y potwierdzi  odpo-

wiednim testem alergicznym.

CO MMO E UULEC
ZAWILGOCENIU

Elewacja – wod  opadow  lub rozpro-

szon  (ze le wykonanych b d  uszkodzo-

nych rynien, rur spustowych i obróbek

blacharskich).

Coko y – wod  odbijaj c  si  od opaski

wokó  budynku oraz niew a ciwie odpro-

wadzan  wod  opadow .

Fundamenty – wod  opadow  przeni-

kaj c  przez górne warstwy gruntu lub

gruntow .

Wewn trzne ppowierzchnie cian – pa-

r  wodn  wch anian  z wn trza lub skra-

plaj c  si  w nieocieplonych albo le za-

izolowanych termicznie miejscach.

Dach – od zewn trz wod  opadow

(wskutek przecieków przez nieszczelne

pokrycie), od wewn trz – par  wodn

(np. przedostaj c  si  przez niestarannie

u o on  paroizolacj ).Mokry mmur tto zzagro enie eelewacji –– zz ttakiej ciany

odpadnie kka dy ttynk

Paroizolacja cchroni ddach pprzed wwilgoci  nnap ywaj -

c  zz ppomieszcze
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dzie zainwestowa  w wentylacj  mecha-

niczn . Przy zbyt szczelnych oknach,

warto zastanowi  si  nad nawiewnikami

w oknach lub cianach.

USUWANIE
SKUTKÓW
Powierzchni  drewnian  zaatakowan

przez ple wystarczy oczy ci  szczotk

i wysuszy , a nast pnie pokry  prepara-

tem grzybobójczym. Na koniec drewno

warto pomalowa  farb , bejc  lub lakie-

rem. Ple  z murów trzeba zeskroba

z nadmiarem, czyli cz ciowo z tyn-

kiem. Oczyszczon  i osuszon  po-

wierzchni  pokrywa si  preparatem

grzybobójczym, który powinien dok ad-

nie wnikn  w pod o e. Po wyschni ciu

cian mo na wype ni  ubytki tynku.

Usuwanie grzybów jest do  k opotliwe,

bo najcz ciej do  g boko wnikaj

w pod o e. Zagrzybione fragmenty trze-

ba usun  w ca o ci. Pozostawienie na-

wet ladowych ilo ci grzyba na cianie,

grozi jego ponownym atakiem. Zatem

bardzo dobrze oczyszczon  powierzch-

ni  „go ego” muru pokrywa si  naj-

pierw rodkiem grzybobójczym, a po

na o eniu np. tynku cementowo-wa-

piennego dodatkowo zabezpiecza spe-

cjalnym preparatem do tynku.

Uwaga! Pozbycie si  ple ni i grzybów

– które pojawi y si  w budynku le

utrzymanym – bez zlikwidowania przy-

czyn zawilgocenia domu przyniesie

krótkotrwa e i marne efekty.      

TEMAT NUMERU
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DOM ANTYALERGICZNY

SKUTKI ZZAWILGOCENIA
DOMU

Rozwój grzybów i ple ni.

Obni enie wytrzyma o ci elementów

konstrukcyjnych (murów).

Obni enie izolacyjno ci termicznej 

i w konsekwencji przemarzanie, bezpo-

rednio wp ywaj ce na wydatki zwi zane

z ogrzewaniem.

Pojawienie si  wykwitów prowadz -

cych do p kania i uszczenia si  tynków.

OSTRO NIE ZZ CCHEMI !

Preparaty grzybobójcze nak ada si  do-

k adnie w takiej ilo ci i tylu warstwach, ja-

kie podaje ich producent. Równie ci le

trzeba przestrzega  warunków stosowa-

nia, mi dzy innymi dlatego, e takie specy-

fiki mog  zawiera  szkodliwe dla ludzi

i zwierz t substancje chemiczne. Oprócz

preparatów ogólnego stosowania, dost p-

ne s  bowiem rodki grzybobójcze o spe-

cjalnym przeznaczeniu, np. jedne do tyn-

ków, inne do murów.
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YJ  ZZ WWILGOCI
Je li zarodniki grzybów i ple ni znajd  si

w sprzyjaj cym im rodowisku, natych-

miast rozpoczn  dalszy rozwój. Dlatego,

je li tylko w domu pojawia si  wilgo ,

grzyby i ple nie zaczynaj  zagra a  miesz-

ka com oraz jego elementom konstrukcyj-

nym i wyposa eniu. Pora eniu ulega nie

tylko drewno i materia y drewnopochod-

ne, ale te  nieorganiczne materia y bu-

dowlane, np. ceg y czy tynki.

Ple nie. Tworz  skupiska p askich naro-

li, które przybieraj  ró ne kolory – od

bia ego do ciemnobr zowego. Mog  po-

wodowa  odpadanie tynku i tapet oraz

uszczenie si  pow ok malarskich. le

wp ywaj  na wygl d drewna, ale nie nisz-

cz  jego struktury.

Grzyby. Na zara onej powierzchni poja-

wia si  grzybnia w postaci puszystych

„k bków”, wyd u onych sznurów, skórza-

stych p atów oraz mi sistych lub skórza-

stych owocników w kolorach od bia ego –

przez ó ty, pomara czowy, zielony, czer-

wony, fioletowy – do czarnego. Grzyby po-

woduj  butwienie i p kanie drewna, roz-

sadzaj  te ciany, fundamenty i stropy.

Os oni cie ddolnych ppartii cian ppustakami cceramicznymi nnie ppomo e ww wwalce zz wwilgoci . SSzans  nna

zwyci stwo ddaje pponowne zzaizolowanie ffundamentów

Ple  nna ssilikonie ii sspoinach ccementowych tto

typowe ooznaki zzawilgocenia azienki

Mur cceglany zzaatakowany pprzez ggrzyby ttrzeba

oczy ci  sszczotk  ii ppokry  oodpowiednim

preparatem

Zacieki nna ssuficie ww ssalonie uuda ssi  zzamalo-

wa dopiero ppo nnaprawie hhydroizolacji zznajduj ce-

go ssi  nnad nnim ttarasu
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USZCZELNIANIE OOD WWEWN TRZ

Elementy uuzupe niaj ce uuszczelnienia ss  oodporne nna rrozrywanie ii mmaj  ddobr

przyczepno  ddo sstosowanych mmas. UUmieszcza ssi  jje mmi dzy wwarstwami iizolacji,

wtapiaj c ww jjeszcze mmokr  ppierwsz  wwarstw  ii pprzykrywaj c ddrug

Tam, gdzie posadzk  zachlapuje si  wod  i gdzie na cianach skrapla

si  para, najcz ciej uk ada si  p ytki ceramiczne. Wbrew powszech-

nemu mniemaniu ok adziny te nie s  szczelne, dlatego w miejscach

cz sto zalewanych wod  trzeba pod nimi u o y  izolacj  wodoszczel-

n . Bez tego na cianach pomieszcze  s siaduj cych z azienk  mo-

g  pojawi  si  ple nie i grzyby. W domach drewnianych w nast p-

stwie d ugotrwa ego zawilgocenia mog oby nawet dochodzi  do

uszkodzenia konstrukcji.

Przed naniesieniem izolacji na stare pod o e trzeba je oczy ci  z kurzu

i py u oraz pozosta o ci starych farb czy olejów. Nale y te  usun

ewentualne wykwity solne, a tak e wykruszaj ce si  i s abo przylegaj -

ce cz stki. wie o u o one tynki czy podk ady pod ogowe mo na

uszczelnia  dopiero po dwóch lub trzech tygodniach od ich wykonania.

Masy uuszczelniaj ce ((tzw. ffolie ww pp ynie). S u  do zabezpieczania

przed wilgoci cian oraz pod óg w azienkach i kabinach prysznico-

wych (a tak e fundamentów, piwnic, balkonów i tarasów). Przeznaczo-

ne s  do uszczelniania atwo nasi kliwych pod o y, takich jak beton ko-

mórkowy czy p yty gipsowo-kartonowe. Mo na je stosowa  wewn trz

i na zewn trz budynku, najcz ciej dost pne s  jako masy gotowe bez-

po rednio do u ycia.

Zaprawy wwodoszczelne. Podobnie jak folie w p ynie, s u  do izolacji

cian i pod óg; mo na je stosowa  wewn trz i na zewn trz budynku. 

Elementy uuzupe niaj ce. S  nimi ta my oraz ko nierze uszczelniaj ce

(uszczelki). Ta mami ochrania si  styki cian i pod óg oraz naro a

cian, ko nierze za  umieszcza si  przy kratkach ciekowych czy przej-

ciach rur.
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balkony, tarasy, loggie

Mieszanka PProfesjonalna ((Hydro-

stop): ok. 13 zz /m2

Prim SStyrozol ((Prim): ok. 18 zz /m2

Flexifol 22 ((Secco): ok. 19 zz /m2

pomieszczenia mokre

( azienki, pralnie, sauny)

Izofol ((Izolex): ok. 15 zz /m2

Prim SStyrozol ((Prim): ok. 18 zz /m2

Superflex DD1, ((Deitermann): ok. 19 zz /m2

dachy zielone

Prim SStyrozol ((Prim): ok. 18 zz /m2

system PProcor ((Grace): ok. 40 zz /m2

ciany zewn trzne, fundamenty

Prim SStyrozol ((Prim): ok. 18 zz /m2

Zaprawa WWodoszczelna ccementowo-ppiasko-

wa ((Hydrostop): ok. 35 zz /m2 (gr. 00,5 ccm)

masa bbitumiczna CCombiflex CC2

(Schomburg): 118-555 zz /m2

drogi dojazdowe
(nad pomieszczeniami
podpiwniczonymi)
Bituthene ((Grace):

ok. 30 zz /m2

Prim SStyrozol ((Prim):

ok. 18 zz /m2

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile

– ceny brutto –
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