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Sposób przeprowadzenia prac zale y g ów-

nie od konstrukcji istniej cej pod ogi i warstw 

podk adowych, a tak e od planowanych mo-

dernizacji i oczekiwanych efektów. Niekiedy 

remont pod ogi warto po czy  z wymian  in-

stalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej czy 

elektrycznej – dzi ki temu bez problemu b -

dzie mo na ukry  rury i przewody w war-

stwach podpod ogowych.

Naprawa lub wymiana 
posadzki 
Takie rozwi zanie mo liwe jest tylko wte-

dy, gdy warstwy pod posadzk  spe niaj  sta-

wiane im wymagania techniczno-u ytko-

we (s  wodoszczelne, poprawiaj  w a ciwo ci 

termiczne, chroni  przed ha asem). Cechy te 

wyst puj  zale nie od usytuowania pod ogi 

w budynku.

Cyklinowanie 

Naj atwiej i najszybciej przebiegnie renowacja 

posadzki przez cyklinowanie. W ten sposób 

odnawia si posadzki z desek i parkiety – je-

li deszczu ki dobrze przylegaj  do pod o a. 

Dla uzyskania zadowalaj cego efektu par-

kiety powinno si  cyklinowa  czterokrotnie, 

a deski trzykrotnie. Czyszczenie zaczyna si

grubym papierem ciernym. Kolejne cyklino-

wania nale y wykonywa  coraraz drobniej-

szym papierem. 

Po zako czeniu cyklinowania posadzk

trzeba dok adnie odkurzy  i pokry  lakierem 

lub olejem. 

– Obydwa rozwi zania – lakierowanie i ole-

jowanie – tworz  pow oki o podobnych wa-

lorach u ytkowych i tak samo dobrze zabez-

pieczaj  drewno. Daj  natomiast inny efekt 

estetyczny. Oleje maj  przewag  nad lakiera-

mi, bo s  produktami naturalnymi, ekologicz-

nymi i konkurencyjnymi nawet dla lakierów na 

bazie wody. Pow oki olejowane s  odnawialne 

i zazwyczaj nie wymagaj  powtórnego szlifo-

wania, a uszkodzone mechanicznie z atwo ci

daj  si  naprawi  miejscowo. Przy lakierowa-

nej pod odze zabiegi renowacyjne te  s  oczy-

wi cie mo liwe, ale wymagaj  wi kszych umie-

j tno ci oraz specjalnych preparatów – radzi 

Aleksander Kalinowski, bieg y s dowy przy 

S dzie Wojewódzkim w Warszawie z zakresu 

parkieciarstwa i pod óg drewnianych. 

Uk adanie nowej posadzki na starej 

Na starej posadzce mo na u o y  drug  now

– wa ne, aby ta za bardzo nie podnios a po-

ziomu ca ej pod ogi.  

Posadzki z desek i parkiety wyrównuje si

przez cyklinowanie papierem o najgrubszym 

ziarnie. Na wycyklinowanej posadzce mo -

na u o y  panele pod ogowe, przyklei  nowy 

parkiet lub mozaik , a tak e roz o y  wyk a-

dzin  dywanow  – nigdy z PVC – ta utworzy-

aby paroszczeln  pow ok , uniemo liwiaj c

odparowanie wilgoci. Nie warto tak e uk a-

da  na niej p ytek ceramicznych, mog  si  od-

spaja  na skutek pracy drewna podczas zmian 

wilgotno ci. 

Posadzki z p ytek ceramicznych wyrów-

nuje si : cienkowarstwowymi zaprawami sa-

Wn trze,Wn trze,

REMONT

Remont pod ogi mo e trwa  krótko, je li 

prace ograniczymy jedynie do naprawy jej 

wierzchniej warstwy – posadzki. Je li jednak 

konieczne s  gruntowne naprawy, remont 

na d u szy czas wy czy z u ytkowania 

modernizowane pomieszczenia. Efekty 

ko cowe wynagrodz  jednak w o ony wysi ek, 

a wn trze nabierze nowego wygl du.

 Listwy przypod ogowe o specjalnej konstruk-

cji. Mo na ukry  w nich dodatkowe okablowanie 

i zapewni  sobie atwy dost p do 

przewodów w przysz o ci
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morozlewnymi – je li nowym pokryciem maj

by  wyk adziny PVC albo dywanowe, lub po-

przez zastosowanie warstwy wyrównuj cej 

(g bki lub maty podk adowej) – w przypadku 

pozosta ych rodzajów posadzek.

Ponadto pojedyncze zag bienia nale y za-

szpachlowa  zapraw  wyrównuj c , wy-

brzuszenia za  zeszlifowa . Wystaj ce p ytki 

mo na te  odku , a zag bienie wyrówna  za-

praw . Na takim pod o u mo na u o y  ka dy 

rodzaj posadzek.

Pod ogi z PVC s  dobrym pod o em dla pa-

neli pod ogowych. Nie nadaj  si  jednak pod 

pozosta e rodzaje posadzek i wówczas trzeba 

zerwa  posadzk  z PVC, usun  resztki kleju 

i wyrówna  pod o e.

Panele pod ogowe zazwyczaj daj  si a-

two usun . Mo na je wykorzysta  ponownie 

w pomieszczeniach mniej reprezentacyjnych 

– spi arniach, suszarniach itp., a w miejsce 

paneli u o y  dowoln  posadzk .

Wymiana posadzki

Rozwi zanie to dotyczy g ównie parkietów 

i posadzek z desek, gdy s  one odkszta cone, 

zagrzybione lub si  uginaj . Wtedy musimy je 

zerwa  i wymieni  w ca o ci. Po zerwaniu do-

wiemy si , czy pod o e wymaga jedynie drob-

nych napraw, czy gruntownego remontu. 

Tak e le trzymaj ce si  pod o a p ytki 

ceramiczne trzeba sku  i zast pi  now  po-

sadzk .

Wymiana warstw
pod posadzk
Pod oga na gruncie

Pod ogi parteru w domach bez podpiwnicze-

nia musz  przede wszystkim chroni  pomiesz-

czenia przed przenikaniem wilgoci z zie-

mi oraz zapewnia  dobr  izolacj  ciepln .

Najcz ciej bowiem konieczno  przeprowa-

dzenia powa nego remontu tych pod óg wyni-

ka w a nie z braku lub niedostatecznej izolacji 

cieplnej lub przenikania wilgoci gruntowej. 

Zapewnienie prawid owej izolacyjno ci 

cieplnej pod ogi wi e si  zawsze z koniecz-

no ci  zwi kszenia grubo ci warstw pod o-

gowych o przynajmniej 15–20 cm. Nie mo na 

zatem jedynie do o y  warstwy ocieplenio-

wej i podk adowej, bo spowodowa oby to ob-

ni enie pomieszczenia i uniemo liwi oby za-

montowanie drzwi. Konieczne wi c w takich 

sytuacjach jest usuni cie wszystkich istniej -

cych warstw podpod ogowych, a nawet wyko-

nanie zag bienia w gruncie. 

 Kolejno  prac przy remoncie pod ogi na 

gruncie z u yciem jastrychu cementowego:

Rodzaj posadzki a pomieszczenie

Parkiety – tworz  eleganckie wyko czenie 

pod óg – idealnie nadaj  si  do reprezentacyj-

nych salonów. Uk ada si  je w ró norodne wzory 

– jode k , cegie k , kwadraty, romby, u ywaj c

deszczu ek ró nych gatunków drewna.

Znaczna grubo  parkietu zapewnia dobr  izo-

lacj  ciepln  i akustyczn . Pakiet odnawia si

przez cyklinowanie

Panele laminowane – bardzo dzi  popular-

ne, stosowane w wi kszo ci pomieszcze  su-

chych domu. Ich trwa o  okre la si  na ok. 20 lat. 

Niestety jest to jednak wyrób jednorazowy – po 

zniszczeniu – mechanicznym uszkodzeniu lub star-

ciu warstwy wierzchniej – nie nadaje si  do napra-

wy. Bardzo wa ne zatem, aby przy zakupie paneli 

zwróci  uwag  na to, jak  maj  klas  odporno ci

na cieranie i twardo

Panele drewniane – alternatywnym rozwi za-

niem dla stosunkowo drogiego parkietu i jedno-

razowych paneli laminowanych s  panele drew-

niane – trójwarstwowe. Przypominaj  wygl dem 

pojedyncz  desk  lub klepk  parkietow  – mo na

je odnawia  przez cyklinowanie

Ceramiczne p ytki pod ogowe – ze wzgl du

na du  twardo , odporno  na dzia anie rodków 

chemicznych, nisk  nasi kliwo  i atwo  utrzy-

mania w czysto ci stosuje si  je przede wszyst-

kim w kuchniach i azienkach oraz przedpokojach 

– ze wzgl du na du  intensywno  u ytkowania. 

Najcz ciej jako p ytki posadzkowe wykorzystuje 

si  gres

Wyk adziny elastyczne z PVC – uk adane s

g ównie w kuchniach i azienkach. S  atrakcyjne 

ze wzgl du na nisk  cen  i atwo  utrzymania 

w czysto ci. Ponadto wyk adziny o zwi kszonej 

odporno ci na cieranie stosowane s  w koryta-

rzach i przedpokojach

Wyk adziny dywanowe – zarówno te we niane, 

jak i z tworzyw sztucznych – ze wzgl du na to, e

s  ciep e i mi kkie w dotyku – znajduj  zastosowa-

nie g ównie w sypialniach i pokojach dzieci cych
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Remont

 obni enie w remontowanym pomieszcze-

niu poziomu gruntu od 10 do 15 cm;

 dok adne ubicie warstwami nawiezionego 

piasku lub wiru;

 utwardzenie tej powierzchni wylewk  be-

tonow  – chudym betonem B 10 zatartym na 

g adko – grubo ci od 5 do 10 cm;

 u o enie izolacji przeciwwilgociowej np. 

z folii hydroizolacyjnej lub budowlanej grubo-

ci 0,2 mm. Izolacja  powinna si ga  a  do po-

ziomu izolacji poziomej na cianach funda-

mentowych;

 u o enie izolacji termicznej – styropia-

nu EPS 100 grubo ci 10 cm lub dro szego, ale 

o lepszej ciep ochronno ci i wytrzyma o ci 

polistyrenu ekstrudowanego XPS. P yty izo-

lacji cieplnej warto u o y  dwuwarstwowo 

(z dwóch warstw o mniejszych grubo ciach) 

w taki sposób, aby ich styki mija y si  w po-

szczególnych warstwach. 

 pokrycie izolacji termicznej foli  budowla-

n , która zapobiegnie ewentualnemu wnika-

niu wylewki betonowej w szczeliny mi dzy 

p ytami;

 wykonanie wylewki podk adowej – ja-

strychu cementowego o grubo ci co naj-

mniej 4 cm. Trzeba go oddylatowa  od cian 

domu wk adkami z pasków styropianu gru-

bo ci 1–2 cm lub specjaln  ta m  brzego-

w . Wylewk  t  trzeba zazbroi  siatk  prze-

ciwskurczow  z drutu o rednicy 3–4 mm 

i oczkach 10 × 10 cm, co zwi kszy stabilno

podk adu i zapobiegnie jego p kaniu. Jastrych 

mo na uk ada  r cznie, dowo c mieszank

taczk , ale coraz cz ciej wykorzystuje si  do 

tego mieszalniki z pomp  (tzw. miksokr ty) 

oraz zacieraczki mechaniczne, pozwalaj ce 

uzyska  równ  i g adk  powierzchni  podk a-

du pod ogowego. Podczas twardnienia jastry-

chu trzeba zadba  o jego regularne nawil a-

nie, aby pod wp ywem skurczu zaprawy nie 

powsta a siatka p kni . Podk ad pod ogowy 

powinien wysycha  przynajmniej miesi c, a

wilgotno  pod o a spadnie poni ej 3%. Jest 

to szczególnie wa ne, gdy planujemy wykona-

nie posadzki z drewna lub materia ów drew-

nopochodnych. Nieprzestrzeganie tego czasu 

mog oby doprowadzi  do uszkodze  war-

stwy nawierzchniowej przez wilgo  zawart

w pod o u;

 wykonanie wylewki samopoziomuj cej

 u o enie posadzki.

W bardzo starych domach pod ogi par-

teru uk adane by y na legarach opartych na 

murowanych lub betonowych s upkach za-

fundamentowanych w gruncie. Przestrze

podpod ogowa by a wentylowana przez otwory 

umieszczone w cokole domu, dzi ki czemu nie 

gromadzi a si  tam wilgo  niszcz ca drewnia-

ne elementy. Usuni cie takiego starego pod o a

nie sprawia wi kszych k opotów, a odleg o

od poziomu pod ogi do gruntu (przynajmniej 

25 cm) powinna wystarczy  na u o enie nie-

zb dnych warstw podpod ogowych.

 K opotliwe natomiast b dzie ocieplenie 

pod ogi na betonowym podk adzie – niestety 

wymaga to skucia ca ej powierzchni i usuni -

cia pod o a na g boko  co najmniej 20 cm. 

Przy tych czynno ciach trzeba zwróci  uwa-

g  na zapewnienie dostatecznego oparcia dla 

cian dzia owych, które z regu y by y stawia-

ne bezpo rednio na podk adzie betonowym. 

Jego usuni cie i pog bienie poziomu pod ogi 

mo e spowodowa  zawalenie si  takich cian. 

Dlatego konieczne b dzie usuni cie beto-

nu w ich s siedztwie odcinkami d ugo ci nie 

wi kszej ni  1 m i utworzenie pod nimi beto-

nowego oparcia na awie si gaj cej do pozio-

mu warstwy stabilizuj cej grunt. Nie mo na 

te  zapomnie  o u o eniu na awach izolacji 

przeciwwilgociowej, chroni cej przed podci -

ganiem kapilarnym (podsi kanie wód grun-

towych). Izolacj  tak  wykonuje si  z dwóch 

warstw papy podk adowej sklejonej lepikiem 

na zimno. Mo na te  u y  ta my z tworzywa 

sztucznego przeznaczonej do izolowania fun-

damentów. 

 Remont pod ogi w u ytkowanym domu 

prowadzony wed ug opisanej technologii jest 

do  uci liwy i na d ugi czas wy cza po-

mieszczenia z u ytkowania. Dlatego techno-

logi  mokr , po czon  z uk adaniem jastry-

chu cementowego, warto zast pi  technologi

such  z u yciem p yt gipsowo-w óknowych 

(tzw. suchego jastrychu). 

Kolejno  prac przy remoncie pod ogi na 

gruncie z u yciem suchego jastrychu:

 przygotowanie pod o a gruntowego;

 u o enie izolacji przeciwwilgociowej i ocie-

plenia – obydwa etapy wykonuje si  w taki 

sam sposób, jak przy podk adzie z jastrychu 

cementowego, ale do ocieplenia nale y u y

p yt z polistyrenu ektrudowanego, charakte-

ryzuj cych si  znacznie mniejszym ugi ciem 

przy obci eniach;

 u o enie suchego jastrychu – p yt g-w 

– maj  one na wszystkich kraw dziach 

ukszta towane wr by, które zachodz  na siebie 

po u o eniu. Przed dodaniem kolejnej p yty, 

zachodz ce na siebie brzegi pokrywa si  spe-

cjalnym klejem, a nast pnie wzd u  kraw dzi 

czy je wkr tami w odst pach co 20 cm. Styki 

w kolejnych rz dach p yt powinny by  przesu-

ni te wzgl dem siebie o mniej wi cej po ow

ich d ugo ci. Po usuni ciu ewentualnych wy-

cieków kleju i zaszpachlowaniu uszkodze  su-

chy podk ad ju  nast pnego dnia jest gotowy 

do u o enia dowolnego rodzaju posadzki. 

Pod oga na stropie elbetowym

Pod ogi na pi trze uk adane s  najcz ciej na 

stropach elbetowych i w wi kszo ci przy-

padków ich remont ogranicza si  do usuni -

cia starej posadzki i, po wyrównaniu pod o a, 

u o enia nowej.

Remontuj c pod og  na stropie elbetowym, 

nale y pami ta , e zastosowanie zwyk ych 

zapraw cementowych do wyrównania pod o-

a czy utworzenia warstwy podk adowej wy-

maga zachowania ich minimalnych grubo-

ci. W innym przypadku warstwa taka pop ka 

i nie zagwarantuje wystarczaj cej przyczepno-

ci do pod o a. Przy wyrównywaniu zapraw

nak adan  bezpo rednio na betonowe pod o-

posadzka

wylewka samopoziomuj ca: ok. 3 z /kg 
(zu ycie ok. 1,7 kg/m², dotyczy 
warstwy grub. 1 mm) stosowana 
w przypadku wadliwego wykonania 
podk adu

wylewka podk adowa grub. 5 cm: 
ok. 15–25 z /m2

styropian grub. 10 cm: 15 z /m2

folia budowlana grub. 0,2 mm: 
2–3 z /m2

wylewka betonowa: 25–35 z /m2

podsypka (piasek, wir): 7–15 z /m2

grunt

 Typowa pod oga na gruncie

U ycie p ynnej folii jako 

izolacji przeciwwilgociowej 

nie wp ywa na podwy sze-

nie poziomu pod ogi

”

”
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e grubo  warstwy wyrównuj cej nie mo e by  mniejsza ni  2,5 cm 

w najcie szych miejscach. Je li podk ad uk adany jest na warstwie 

oddzielaj cej (papie, folii), jego grubo  minimalna musi wynosi

3,5 cm. Natomiast w przypadku pokrywania materia ów odkszta cal-

nych (izolacje akustyczne i cieplne ze styropianu, we ny mineralnej, 

pianki polietylenowej) warstwa podk adowa musi mie  grubo  co 

najmniej 5 cm (lub mniej, je li wykona si  zbrojenie z siatki przeciw-

skurczowej).

 Problem z uzyskaniem minimalnych grubo ci warstw wyrównu-

j cych rozwi zuje u ycie specjalnych przygotowanych fabrycznie 

mieszanek do wykonywania podk adów pod ogowych. Dost pne s

one w dwóch typach:

do wykonywania samorozlewnych podk adów wyrównuj cych 

o grubo ci 5–20 mm

oraz jako podk ady uk adane w tradycyjny sposób o grubo ci 

1,5–8 cm. 

Pierwsza grupa wylewek przeznaczona jest do renowacji nie-

równych pod o y, przeznaczonych do pokrycia wyk adzinami dy-

wanowymi lub z PVC czy korkiem. Przy prawid owym wykona-

niu uzyskuje si  idealnie g adk  powierzchni , poniewa  zaprawa 

przed stwardnieniem rozp ywa si  samoczynnie, tworz c równ  po-

wierzchni  – podobnie jak lustro wody. Wylewanie takiej posadz-

ki wymaga bardzo sprawnej organizacji, poniewa  wylewka szybko 

twardnieje. Przy znacznych nierówno ciach pod o a lub konieczno-

ci podwy szenia stosuje si  wylewki grubowarstwowe, zapewniaj -

ce dobr  przyczepno  do betonowego pod o a, które równie  mo na 

uk ada  na warstwie separacyjnej, zachowuj c ich grubo  wed ug 

zalece  producenta. Wylewki te charakteryzuj  si  krótkim czasem 

twardnienia i z regu y ju  po kilku dniach mo na na nich uk ada

niewra liwe na wilgo  posadzki z p ytek ceramicznych, a po wysu-

szeniu równie  posadzki z materia ów drewnopochodnych. 

Je li remontowana posadzka wymaga u o enia izolacji przeciw-

wilgociowej, najlepiej do tego celu wykorzysta  tzw. p ynn  foli

nak adan  na wyrównane pod o e. Jej zastosowanie eliminuje ko-

nieczno  uk adania warstwy dociskowej, jak ma to miejsce przy 

izolacjach z papy lub zwyklej folii, zatem praktycznie nie wp ywa 

na podwy szenie poziomu pod ogi. Na izolacji z p ynnej folii mo -

na bezpo rednio uk ada  p ytki ceramiczne, gwarantuje ona bowiem 

dobr  przyczepno  do zaprawy klejowej. Folie nak ada si  p dzlem 

lub szpachelk  w 2–3 warstwach zgodnie z zaleceniami producenta. 

Znacznie trudniejsze, a cz sto nawet niemo liwe do wykonania b -

dzie u o enie dodatkowej izolacji akustycznej. Wysok  skuteczno ,

a tak e stabilno  pod o a zapewni wi c warstwa jastrychu cemen-

 Pod oga na stropie elbetowym z izolacj  akustyczn

panele pod ogowe

mi kka p yta pil niowa
grub. 1–1,5 cm: 10–15 z /m2

jastrych cementowy 
grub. 4–5 cm: 15–20 z /m2

folia budowlana grub. 0,2 mm: 
2–3 z /m2

izolacja akustyczna (z we ny 
mineralnej, styropianu akus-
tycznego, g bki polietyleno-
wej) grub. 2–4 mm: 5–10 z /m2

R
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konstrukcja
stropowa
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Remont

towego o grubo ci ok. 5 cm, u o onego na p ytach z we ny mineral-

nej, specjalnej odmiany styropianu mi kkiego o grubo ci 3–4 cm lub na 

dwucentymetrowej warstwie pianki polietylenowej. W efekcie poziom 

pod ogi podwy szy si  przynajmniej o 7–8 cm – co w wielu przypad-

kach jest niedopuszczalne.

Pod oga na stropie drewnianym 

Drewniane konstrukcje stropowe montowane by y g ównie w domach 

drewnianych, ale spotyka si  je równie  w starych budynkach murowa-

nych. Najwa niejsz  spraw  przy remoncie pod óg na takich stropach 

jest sprawdzenie stanu samego stropu i mo liwo ci jego obci enia:

 je li belki no ne uleg y odkszta ceniu lub pojawi y si  objawy po-

ra enia grzybem b d  ple ni , to w pierwszej kolejno ci nale y wyre-

montowa  sam strop, a dopiero pó niej zaj  si  remontem spoczywa-

j cej na nim pod ogi;

 je li konstrukcja stropowa jest w dobrym stanie, zakres prac

renowacyjnych pod ogi mo na ograniczy  jedynie do samej posadzki. 

W starym domu – remont pod ogi na gruncie

 Pod oga na belkach drewnianych z posadzk  z desek

deski pod ogowe

paski filcu, wyk adziny
dywanowej

legary pod ogowe: 
5–7 z /m2

folia paroprzepuszczalna:
4–6 z /m2

we na mineralna
(mi dzy belkami): 
20–30 z /m2

belka stropowa

podbitka sufitowa    

jastrych cementowy 
grub. 4–5 cm: 15–25 z /m2

folia budowlana:
2–3 z /m2

izolacja akustyczna (styropian 
akustyczny, we na mineralna) 
grub. 3–4 cm: 5–10 z /m2

warstwa wyrównuj ca
z kruszywa keramzytowego: 
6–10 z /m2

belka stalowa

wype nienie konstrukcji
stropowej

 Pod oga na stropie z belek stalowych

W starych domach pod ogi uk adane by y na legarach, czyli drew-

nianych belkach, na których przybijano podk ady, lub bezpo rednio 

deski pod ogowe wykonywane by y na ró nych rodzajach stropów 

– najcz ciej spoczywaj cych na belkach stalowych, ale równie  na 

p ytowych stropach elbetowych:

w stropach na belkach stalowych dwuteowych o rozstawie 90–120 cm 

legary uk adane by y poprzecznie do nich, a przestrze  podpod ogow

wype niano cz sto gruzem b d  sieczk  zmieszan  z wapnem.

 przy stropach elbetowych legary – z regu y o mniejszej grubo ci

– uk adane by y bezpo rednio na p ycie stropowej i poziomowane 

przy u yciu drewnianych klinów. 

Remont pod ogi na legarach mo e polega  na odtworzeniu jej pier-

wotnej budowy i wymianie zniszczonych elementów, dok adnym wy-

poziomowaniu lub, co wykonuje si  najcz ciej, wymianie na stabil-

ny podk ad pod ogowy, na którym mo na uk ada  dowolny rodzaj 

posadzki. Nale y wtedy usun  wszystkie warstwy podpod ogowe 

a  do konstrukcji stropowej. 

Stropy na belkach stalowych charakteryzuj  si ebrami wystaj -

cymi ponad p yty wype niaj ce, wi c u o enie betonowego podk adu 

wymaga wyrównania powierzchni stropu przynajmniej do poziomu 

wierzchu tych belek. Mo na to osi gn , wype niaj c przestrzenie 

mi dzybelkowe podsypk  z kruszywa keramzytowego lub przez u o-

enie p yt styropianowych odmiany EPS 100. Je li grubo  podsypki 

z keramzytu b dzie wi ksza ni  3 cm, warto przed rozsypaniem zmie-

sza  go na mokro z cementem (ok. 5 kg na 40 l keramzytu). Utworzy 

si  w ten sposób w miar  wytrzyma e pod o e, po którym b dzie 

mo na chodzi  podczas uk adania kolejnych warstw pod ogowych. 

Godne polecenia jest zastosowanie metody mieszanej – najpierw wy-

równuje si  przestrzenie mi dzy belkami 2–3 cm warstw  keramzy-

tu, a na niej k adzie p yty styropianowe. Podk ad pod ogowy mo na 

wykona  w dwojaki sposób:

 jako betonow  wylewk  o grubo ci przynajmniej 5 cm

 lub u o y  suchy jastrych z p yt gipsowo-w óknowych. 

Betonow  wylewk  trzeba oddylatowa  od cian np. paskami sty-

ropianu o grubo ci 1–2 cm, tworz c w ten sposób tzw. podk ad p y-

waj cy. 

Stropy g sto ebrowe lub monolityczne maj  najcz ciej do

nierówn  powierzchni , która nie mo e by  wykorzystana bezpo red-

nio jako podk ad do posadzki. Dlatego równie  i na nich uk adano ni-

skie legary, do których przybijano deski pod ogowe. Po ich zerwaniu 

i usuni ciu legarów trzeba w jaki  sposób wyrówna  pod o e, nieob-

ci aj c przy tym nadmiernie stropu. Mo na to zrobi  podobnie jak 

przy wyrównywaniu stropów na belkach stalowych, tj. za pomoc  ke-

ramzytowej podsypki, p yt styropianowych, a przy wi kszych wyso-

ko ciach (powy ej 5 cm) przez u o enie na zaprawie p ytek z betonu 

komórkowego. Je li zale y nam na dobrym wyciszeniu stropu, to na 

warstwie z betonu komórkowego nale y u o y  p yty o grubo ci 30 mm 

z elastycznego styropianu, tzw. akustycznego lub 4 cm twardej we -

ny mineralnej, a na nie wyla  cementowy jastrych. Wymiana pod ogi 

na legarach na podk ad betonowy powoduje do  znaczne obci enie 

stropu, dochodz ce do 100 kg/m2, dlatego przed podj ciem takiej de-

cyzji powinni my zleci  sprawdzenie no no ci stropu projektantowi 

– konstruktorowi. Je li obci enie takie oka e si  zbyt du e, wówczas 

trzeba b dzie wykona  podk ad z p yt gipsowo-w óknowych (obci -

enie ok. 50 kg/m2) lub zrekonstruowa  pod og  na legarach, tworz c

jednolity podk ad z p yt OSB (technologia opisana przy pod ogach na 

stropach drewnianych).
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Typowym pokryciem pod ogowym uk a-

danym na stropach drewnianych by y de-

ski mocowane do legarów, ustawionych 

prostopadle do belek stropowych. Pod po-

sadzk  pozostawa a pusta przestrze ,

a mi dzy belkami uk adano materia  wyci-

szaj cy w postaci wiórów czy sieczki zmie-

szanej z wapnem (polepa) i przykrytej od 

góry tektur  b d  pap  izolacyjn .

 Je li planujemy zmian  rodzaju pokry-

cia pod ogowego lub urz dzenie na stro-

pie azienki, powinni my wymieni  legary 

oraz usun  materia  wype niaj cy mi dzy 

belkami stropowymi. Star  warstw  wy-

ciszaj c  nale y zast pi  we n  mineral-

n  o grubo ci odpowiadaj cej wysoko ci 

krokwi i przykry  foli  paroprzepuszczal-

n . Przed jej u o eniem warto wyrówna

górne powierzchnie belek, co u atwi pó -

niejsze poziomowanie pod ogi. Nie nale-

y natomiast uk ada  pod we n  mineral-

n  folii paroszczelnej czy innej izolacji 

przeciwwilgociowej – zw aszcza gdy na 

pi trze b d  pomieszczenia wilgotne ( a-

zienka, kuchnia), poniewa  w przypad-

ku przecieków czy zalania woda b dzie si

utrzymywa  w warstwie podpod ogowej, 

doprowadzaj c do trwa ego zawilgocenia 

konstrukcji stropowej. U o ona natomiast 

na warstwie wyciszaj cej z we ny mineral-

nej folia paroprzepuszczalna uchroni ni-

ej po o one warstwy przed zamoczeniem 

i umo liwi jednocze nie odparowanie 

ewentualnej wilgoci z przestrzeni podpo-

d ogowej. Folia paroprzepuszczalna po-

winna by  uk adana wzd u  belek stropo-

wych, aby zak ady poszczególnych pasów 

wypada y na ca ej d ugo ci tych belek. 

 Kolejny etap to zamocowanie i wypozio-

mowanie legarów montowanych prostopa-

dle do belek. W miejscach oparcia na bel-

kach nale y u o y  podk adki, np. z gumy 

lub filcu, co zmniejszy prawdopodobie -

stwo skrzypienia pod ogi podczas chodze-

nia. Legary montuje si  w rozstawie co ok. 

60 cm, a ich przekrój nale y dostosowa

do odst pów mi dzy belkami stropowy-

mi. Z regu y wystarcz  legary o przekroju 

5 × 5 cm lub 5 × 7 cm, ale przy wi kszych 

odleg o ciach przekrój trzeba odpowied-

nio zwi kszy . Podk ad pod ostateczne po-

krycie pod ogowe wykonuje si  najcz ciej 

z p yt OSB grubo ci 22 mm z kraw dzia-

mi ukszta towanymi na pióro i wpust. 

Podczas uk adania p yt trzeba pami ta

o ich w a ciwym ukierunkowaniu wzgl -

dem przenoszonych obci e . P yty OSB 

charakteryzuj  si  bowiem ró n  wytrzy-

ma o ci  na zginanie – w poprzek widocz-

nych na powierzchni wiórów jest znacz-

nie wy sza ni  wzd u  nich. Nale y zatem 

uk ada  je d ugo ci  poprzecznie do lega-

rów, a po czenia musz  wypada  w miej-

scach ich oparcia. Trzeba te  zwróci  uwa-

g  na to, któr  stron  s  k adzione – p yta 

ma g adsz  stron  licow  i bardziej chro-

powat  stron  spodni , na której widnieje 

nadruk. Odwrotne z o enie p yt mo e spo-

wodowa , e na po czeniu pióro-wpust 

wyst pi uskok. W przypadku przewidywa-

nych du ych obci e  pod ogi jako pod-

k ad mo na zastosowa  podwójne pokrycie 

z p yt OSB o grubo ci 18 mm z przesuni -

tymi wzajemnie miejscami po cze .

 P yta OSB mo e by  podk adem pod 

ka dy rodzaj pokrycia pod ogowego, a wi c

bez przeszkód mo na u o y  na niej wy-

k adzin , panele czy parkiet. W przypad-

ku uk adania p ytek ceramicznych na po-

wierzchni  p yt nale y na o y  warstw

tzw. p ynnej folii, a na stykach p yt dodat-

kowo wzmocni  j  pasami uszczelniaj cy-

mi. 

Przy okazji remontu pod óg warto pomy-

le  o zainstalowaniu „pod ogówki”. 

Nie ka dy jednak jej rodzaj i sposób mon-

ta u b dzie odpowiedni lub nawet dopusz-

czalny podczas remontu – tradycyjnie wyko-

nane wodne ogrzewanie pod ogowe mo e

zanadto obci y  stropy oraz podnie  po-

ziom pod ogi. 

 Dlatego przy remoncie pod óg najlepiej 

skorzysta  z:

systemowych p yt z wyprofilowanymi 

zag bieniami na rury – stosowanych przy 

ogrzewaniu wodnym. P yty uk ada si  na ja-

strychu i przykrywa foli  oraz suchym jastry-

chem (najcz ciej p ytami g-w), nast pnie na 

nich uk ada si  posadzk . Nie s  zatem ko-

nieczne prace mokre, które wyd u aj  czas re-

montu (trzeba czeka  a  posadzka wyschnie) 

o 7 dni – przy jastrychu anhydrytowym lub 

nawet 21 dni – przy cementowym. Tak wy-

konana pod oga jest l ejsza i nieco cie sza 

ni  z tradycyjn  pod ogówk .

mat grzejnych – uk ada si  je na jastrychu 

bezpo rednio pod p ytkami pod ogowymi. 

Przyci t  na odpowiedni  d ugo  mat  wta-

pia si  w warstw  kleju do p ytek, a po jego 

wyschni ciu nanosi nast pn  warstw  ela-

stycznej zaprawy klejowej i mocuje p ytki.

folii grzejnych – przeznaczonych specjal-

nie pod panele (drewniane i laminowane). 

Folie grzejne maj  zaledwie 0,5 mm grubo ci

(zasadnicza cecha odró niaj ca je od mat). 

Elementami grzejnymi s  paski grafitowe na 

ca ej powierzchni – dzi ki temu folia rozgrze-

wa si  równomiernie – chroni to panele przed 

punktowym przegrzaniem i w konsekwen-

cji ich nadmiernym rozsychaniem si . Folie 

grzejne uk ada si  na wyg uszaj cej piance 

i przykrywa zwyk  foli  budowlan .

Ciep a pod oga przy okazji remontu

fo
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Systemowa p yta profilowana Mata grzejna. Mo na uk ada  j  tak e na starej 

posadzce

fo
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Folia grzejna 
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