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Na pod³ogê mog¹ siê sk³adaæ: podk³ad,
izolacje (cieplna, akustyczna, prze-

ciwwilgociowa, przeciwwodna, paroszczel-
na), warstwa wyrównawcza i wreszcie po-
sadzka (deski lub deszczu³ki, p³ytki cera-
miczne, wyk³adzina tekstylna) �.

Zwykle oczekujemy, ¿e powierzchnia
pod³ogi bêdzie pozioma. Oznacza to, ¿e
odchylenia od linii idealnie poziomej ma-
j¹ nie przekraczaæ 2 mm na m.b. Miêdzy
przeciwleg³ymi œcianami ró¿nica pozio-
mów nie powinna przekraczaæ 5 mm.
Znaczy to, ¿e np. w pokoju d³ugoœci 5 m
odchylenie na odcinku 1 m nie mo¿e
przekraczaæ 1 mm. Tak jest w wiêkszoœci
przypadków, z jakimi mamy do czynienia
w domu jednorodzinnym. Wyj¹tek od tej
zasady stanowi¹ pomieszczenia, w któ-
rych pod³odze znajduje siê otwór odp³y-

Dom

Nad salonem powinna byæ wyciszona, nad gara¿em
ocieplona, nad ³azienk¹ uszczelniona... Krótko ujmuj¹c:

pod³oga pod³odze nierówna. Ten element budowlany
miewa konstrukcjê bardzo rozbudowan¹.

Niejednokrotnie sk³ada siê z wielu warstw.
Bezpoœrednio stykamy siê tylko z t¹ wierzchni¹,

u¿ytkow¹. Mówimy na ni¹ „pod³oga”. Dla in¿yniera jest
to tylko posadzka, jeden z elementów pod³ogi.

Zdarza siê, ¿e ta warstwa spoczywa wprost na stropie.
Wtedy pod³oga i posadzka znacz¹ to samo.

To jednak rzadki przypadek.
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wowy. W nich pod³oga powinna mieæ spa-
dek wystarczaj¹cy do zapewnienia swo-
bodnego sp³ywania wody. W budynku
mieszkalnym powinien on byæ nie mniej-
szy ni¿ 1% (czyli 10 mm na m.b).

„Noœnym” elementem pod³ogi jest
podk³ad.

Podk³ad
W gwarze œrodowiskowej nadal bywa

nazywany jastrychem, od niemieckiego
estrich = posadzka. Wyró¿nia siê dwa ro-
dzaje podk³adów.

Jeden z nich to podk³ady wylewane.
Formuje siê je na miejscu, przez wylewa-
nie odpowiedniej masy. W pomieszcze-
niach mieszkalnych, w których nie ma
specjalnych wymagañ, co do podk³adu,
spoiwem jest w niej zwyk³y cement port-
landzki. Jako wype³nienia u¿ywa siê zwy-
kle piasku. Mówimy wtedy o zaprawie ce-
mentowej. Czasem, zw³aszcza przy wiêk-
szej gruboœci warstwy, u¿ywa siê kruszy-
wa o ziarnie grubszym (¿wir, pospó³ka).
Mamy wtedy do czynienia z betonem. Za-
równo on, jak i zaprawa w niektórych za-
stosowaniach szczególnych powinny byæ
odpowiednio modyfikowane – np. upla-
stycznione, jeœli w podk³adzie ma byæ
umieszczona instalacja ogrzewania pod-
³ogowego, lub wodoszczelne w pomiesz-
czeniach mokrych; trzeba mieæ na uwa-
dze, ¿e zwyk³a masa cementowa po
stwardnieniu jest przesi¹kliwa.

Podk³ad wylewany mo¿na formowaæ
bezpoœrednio na stropie. Jest wówczas
z nim zwi¹zany. W takim przypadku wy-
starcza, by mia³ gruboœæ 2,5 cm. choæ
zwykle bywa grubszy, 3-cm. Jego funkcj¹
jest miêdzy innymi usuniêcie nierówno-
œci powierzchni stropu, trudnych do
unikniêcia przy formowaniu tego ele-
mentu �. W wielu konstrukcjach jednak
podk³ad od pod³o¿a oddziela warstwa izo-

lacji. Mo¿e ona byæ ma³o œciœliwa. Odno-
si siê to g³ównie do izolacji cieplnej. Mi-
nimalna gruboœæ podk³adu wynosi wtedy
3,5 cm. Izolacja ta jednak mo¿e siê cecho-
waæ du¿¹ œciœliwoœci¹. Dotyczy to przede
wszystkim izolacji akustycznej, ale tak¿e
niektórych rodzajów cieplnej. W takim
przypadku gruboœæ podk³adu nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 4 cm.

Podk³ad, oddzielony od stropu warst-
w¹ innego materia³u, mo¿e siê wzglêdem
pod³o¿a przemieszczaæ („pe³zaæ”), np.
wskutek ró¿nic w cieplnej rozszerzalnoœci
tych elementów. Nazywa siê go wtedy
p³ywaj¹cym.

Zapewnienie odpowiedniej gruboœci
podk³adu jest konieczne, by by³ on wy-
trzyma³y mechanicznie. Czasem jednak
wp³ywaj¹ na to czynniki dodatkowe. Np.
przy ogrzewaniu pod³ogowym podk³ad
musi z wystarczaj¹cym naddatkiem po-
mieœciæ instalacjê grzewcz¹. Szczególnie
wymagaj¹ce pod tym wzglêdem jest
ogrzewanie wodne. Gruboœæ podk³adu siê-
ga w tym przypadku niekiedy 6,5 cm �.
Inny przyk³ad to niektóre rozwi¹zania
pod³óg w pomieszczeniach mokrych,
w których jest wymagany spadek. Zwykle
powinien on byæ nie mniejszy ni¿ 1,5 cm
na 1 m.b. Dogodnie jest formowaæ go w³a-
œnie w podk³adzie. Wystarczy zatem, ¿eby
miejsce najbardziej oddalone od otworu
odp³ywowego le¿a³o w odleg³oœci 2 m od

niego, ¿eby podk³ad musia³ w nim byæ
o 3 cm grubszy ni¿ wynosi wymagane mi-
nimum.

Spoiwem mo¿e byæ tak¿e siarczan
wapnia. W postaci uwodnionej (krysta-
licznej) jest powszechnie znany jako gips.
Jak wiadomo, mechanicznie jest niezbyt
wytrzyma³y i dlatego na podk³ady pod³o-
gowe siê nie nadaje. Jego postaæ odwod-
niona, o nazwie anhydryt, ma wytrzyma-
³oœæ znacznie wiêksz¹. Podk³ady, formo-
wane z jego wykorzystaniem, czyli anhy-
drytowe, maj¹ wiele zalet. Wysoka wy-
trzyma³oœæ materia³u pozwala wykony-
waæ cieñsze warstwy. Podk³ad anhydryto-
wy zwi¹zany z pod³o¿em mo¿e mieæ tylko
1-2,5 cm gruboœci, niezwi¹zany 2,5-3 cm.
P³ywaj¹cy powinien mieæ 3,5-5 cm, zale¿-
nie od œciœliwoœci materia³u izolacyjnego.
Zaprawa anhydrytowa odznacza siê wyso-
k¹ p³ynnoœci¹. Powoduje to, ¿e podk³ad
wykonuje siê ³atwo nawet na du¿ych po-
wierzchniach. Przy zaprawie cementowej
lub betonie sprawia to pewne trudnoœci.
Jeœli w podk³adzie anhydrytowym uk³ada
siê rurowe przewody wodnego ogrzewa-
nia pod³ogowego, dziêki tej konsystencji
zaprawa otacza je dok³adnie. Kolejna za-
leta: podczas schniêcia podk³ad w³aœciwie
siê nie kurczy. Nie trzeba wiêc pozosta-
wiaæ specjalnych szczelin, zwanych kon-
strukcyjnymi. Przy spoiwie cemento-
wym s¹ one konieczne, ¿eby spêkania
powstaj¹ce w wyniku skurczu twardnie-
j¹cej zaprawy wypada³y w miejscach za-
planowanych i mia³y postaæ regularn¹.
Wymagan¹ wytrzyma³oœæ anhydryt uzy-
skuje szybko. Nie trzeba zatem d³ugo
czekaæ z dalszymi pracami przy uk³ada-
niu pod³ogi.

Jeszcze dogodniejsze w u¿yciu s¹ uzys-
kane ostatnio spoiwa z siarczanu wapnia
o stopniu uwodnienia poœrednim miêdzy

� Proporcje gruboœci warstw przy wodnym
ogrzewaniu pod³ogowym� Przyk³adowy uk³ad warstw pod³ogowych

� Kolejne stopnie wyrównywania pod³ogi
(nierównoœci s¹ wyolbrzymione)
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gipsem i anhydrytem. Cechami wytrzy-
ma³oœciowymi podk³ady z nich niewiele
odbiegaj¹ od zwyk³ych anhydrytowych.

Wad¹ podk³adów anhydrytowych jest
nieodpornoœæ na dzia³anie wody. Nie na-
daj¹ siê wiêc do pomieszczeñ mokrych.

Alternatywê dla wylewanych stanowi¹
podk³ady prefabrykowane. W odró¿nie-
niu od cementowych i anhydrytowych nie
wymagaj¹ one prowadzenia prac mokrych
na miejscu budowy. Te prace zaœ s¹ nie tyl-
ko uci¹¿liwe. Po ich ukoñczeniu trzeba pe-
wien czas odczekaæ, a¿ zostanie odprowa-
dzona tzw. wilgoæ budowlana, czyli woda
pozostaj¹ca w materiale wi¹¿¹cym. Niedo-
godnoœci te nie wystêpuj¹, jeœli siê wyko-
rzystuje podk³ady z gotowych p³yt podk³a-
dowych: wiórowych, porowatych (miêk-
kich) pilœniowych, gipsowych, anhydryto-
wych, czy coraz chêtniej stosowanych gip-
sowo-kartonowych (g-k) lub gipsowo-
w³óknowych (g-w). Te dwa ostatnie rodza-
je s¹ szczególnie atrakcyjne.

Na podk³ad sk³adaj¹ siê dwie ich war-
stwy �. P³yty warstwy spodniej, podk³a-
dowej, mog¹ byæ zaopatrzone w warstwê
izoluj¹c¹ cieplnie, akustycznie lub pod
obydwoma wzglêdami. Uk³ada siê je z za-
chowaniem – jak wszêdzie w budownict-
wie – mijankowego uk³adu spoin. Istniej¹
ró¿ne systemy ³¹czenia elementów.
W przypadku p³yt g-w najczêœciej stosuje
siê gotowe elementy z dwóch fabrycznie
sklejonych p³yt gruboœci 10, rzadziej
12,5 mm. Jedna jest wzglêdem drugiej prze-
suniêta o 5 cm. Powstaje w ten sposób sze-
roka zak³adka. Sklejenie jej nachodz¹cych
na siebie fragmentów daje solidne po³¹cze-
nie s¹siednich p³yt �. Krawêdzie grub-
szych (25-mm) p³yt g-k mog¹ byæ uformo-
wane w z³¹cze na wpust-wypust (tzw. w³a-
sne pióro). W jednym z systemów uzyskuje
siê je w ten sposób, ¿e fabrycznie skleja siê
trzy warstwy p³yt cienkich (8-mm), przy
czym œrodkowa jest odpowiednio przesu-
niêta wzglêdem dolnej i górnej �.

Do tych p³yt przykleja siê drug¹
warstwê, wierzchni¹. Tak¿e w niej zacho-
wuje siê mijankowy uk³ad spoin. Ponadto
p³yty musz¹ byæ przesuniête wzglêdem
spoin w warstwie podk³adowej.

Spotyka siê ró¿ne wymiary p³yt: od
50×100 do 60×2000 cm. Mniejsze ³atwiej
siê transportuje, ale ¿mudniejsze jest ich
uk³adanie.

Zalety systemów suchych podk³adów
najpe³niej ujawniaj¹ siê przy remoncie.
Mo¿na przesun¹æ meble na jedn¹ stronê

pomieszczenia, u³o¿yæ podk³ad i od razu
wszystko przenieœæ na wykoñczon¹ czêœæ
pod³ogi, po czym przyst¹piæ do uk³adania
pod³ogi w czêœci drugiej. Niemniej tak¿e
przy budowie nowego domu systemy te s¹
wygodne.

Jedn¹ z wa¿nych ich zalet jest mo¿li-
woœæ bezproblemowego uk³adania w drew-
nianych stropach belkowych, których
u¿ytkowe obci¹¿enie nie mo¿e przekra-
czaæ 200 kg/m2. Obci¹¿aæ ich tradycyjn¹
szlicht¹ cementow¹ nie wolno, natomiast
wzglêdnie lekki podk³ad suchy niczym
nie zagra¿a. Ponadto wystarcza tu wstêp-
ne wyrównanie powierzchni odpowiedni¹
posypk¹; niektórzy producenci systemów

Dom2 0 0 5 3
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� Uk³ad warstw podk³adu pod³ogowego z p³yt g-k, na pasach folii izolacyjnej; po zakoñczeniu prac

przyœcienne przek³adki elastyczne ucina siê równo z powierzchni¹ posadzki

� System ³¹czenia podk³adowych p³yt g-w na zak³adkê (tzw. felc), w tym przypadku z warstw¹ izo-
lacyjn¹ z polistyrenu ekstrudowanego

� Po³¹czenie podk³adowych p³yt g-k na wpust
i wypust (w³asne pióro), utworzone przez od-
powiednie przesuniêcie warstw

pasek przyœcienny

pasy folii

wierzchnia warstwa
p³yt g-k

laminat izolacyjny

p³yty g-k

izolacja

zak³adka

p³yta spodnia

p³yta wierzchnia

pianka z polistyrenu
ekstrudowanego

spodnia warstwa
p³yt g-k

klej
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z p³yt g-k lub g-w maj¹ j¹ w swojej ofer-
cie. Wylanie na takim stropie podk³adu
cementowego lub anhydrytowego wyma-
ga zabiegów bardziej z³o¿onych.

Oczywiœcie, w budynku dobrze zapro-
jektowanym odpowiednio do oczekiwañ
u¿ytkownika, takie rozwi¹zania nie s¹ po-
trzebne. Ale mo¿e siê przecie¿ zdarzyæ, ¿e
na zaawansowanym etapie prac zdecyduje
siê on do celów mieszkalnych dostosowaæ
poddasze, pocz¹tkowo pomyœlane tylko
jako strych na rupiecie czy do suszenia
rzeczy upranych. Albo zajdzie potrzeba
uzupe³nienia domu o pomieszczenie
u¿ytkowe z pod³og¹ u³o¿on¹ na gruncie.

Innego rodzaju zaleta suchego pod-
k³adu to mo¿liwoœæ uk³adania w pomiesz-
czeniach nieogrzewanych tak¿e podczas
mrozów.

Nadaje siê on tak¿e do uk³adania
w pomieszczeniach wilgotnych, jak ³a-
zienka. Trzeba jednak spe³niæ pewne wa-
runki. Nie mo¿na go tylko stosowaæ tam,
gdzie by³by nara¿ony na sta³e oddzia³y-
wanie wilgoci, np. w pralni.

Kolejnym czêsto spotykanym ele-
mentem pod³ogi jest izolacja – cieplna lub
akustyczna.

Izolacja
Do cieplnego izolowania pod³óg sto-

suje siê przede wszystkim p³yty styropia-
nu. Jedn¹ z istotnych jego cech jest gra-
matura, czyli gêstoœæ – ciê¿ar jednostki
objêtoœci. Do zastosowañ nas interesuj¹-
cych nie mo¿e byæ ona mniejsza ni¿
20 kg/m3. W oznaczeniu wyrobu podaje
siê j¹ jako liczbê niemianowan¹, np.
FS 20. Literowa czêœæ tego symbolu ozna-

cza, ¿e jest to styropian samogasn¹cy, czy-
li nie podtrzymuj¹cy p³omienia po odjê-
ciu Ÿród³a ognia. Im gêstoœæ wy¿sza, tym
wiêksza odpornoœæ materia³u na œciskanie.

Gruboœæ warstwy styropianu musi
byæ dostosowana do wymagañ izolacyjno-
œci cieplnej. Wylicza j¹ projektant.
W przypadku stropu miêdzykondygna-
cyjnego mo¿e wystarczyæ 1 cm, a w przy-
padku pod³ogi na gruncie – 6-8 cm. Przy
takich gruboœciach dogodnie jest p³yty
styropianu uk³adaæ w dwóch warstwach.
Spoiny w górnej, jak zwykle, musz¹ siê
mijaæ ze spoinami w dolnej. Chodzi nie
tylko o mechaniczne przewi¹zanie ele-
mentów, ale tak¿e o to, by nie powstawa³y
miejsca swobodnego przyp³ywu ciep³a
(tzw. mostki cieplne).

Warstwê styropianu umieszcza siê za-
wsze pod podk³adem pod³ogowym.

Do izolowania cieplnego u¿ywa siê
tak¿e p³yt we³ny mineralnej, a dok³ad-
niej: skalnej (w odró¿nieniu od szklanej,
przecie¿ te¿ mineralnej). Nie jest to jed-
nak jej zastosowanie typowe. W kon-
strukcjach pod³ogowych wykorzystuje siê
j¹ przede wszystkim jako warstwê t³umi¹-
c¹ dŸwiêki. Nale¿y u¿ywaæ p³yt przezna-
czonych specjalnie do zastosowañ pod³o-
gowych. W³aœciwie ka¿dy wytwórca ma
w swojej ofercie odpowiedni wyrób. Gru-
boœæ tej warstwy dŸwiêkoch³onnej z zasa-
dy nie przekracza 4 cm; do ocieplenia
u¿ywa siê p³yt znacznie grubszych.

We³na mineralna i styropian znacznie
siê ró¿ni¹ w³aœciwoœciami, zw³aszcza zaœ
odpornoœci¹ na ogieñ; we³na ma nierów-
nie wy¿sz¹. W du¿ym stopniu jednak po-
krywaj¹ siê polami zastosowañ. Tote¿ wy-

twórcy jednego i drugiego materia³u ostro
konkuruj¹. Nie unikaj¹, niestety, elemen-
tów wzajemnego dyskredytowania.
W przypadku stosowania do izolacji aku-
stycznej, producentom we³ny skalnej ar-
gumentu dostarczy³a instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej z roku 1997. Argu-
mentu, jak siê okaza³o, pozornego. Z bar-
dzo niejasnego sformu³owania jednego
z jej punktów mo¿na by³o wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e styropian nie tylko nie jest
materia³em do izolacji akustycznej, ale
wrêcz tê izolacyjnoœæ pogarsza. Rzecz
„posz³a w œwiat” i mimo póŸniejszych
sprostowañ ¿yje w³asnym ¿yciem. Nale-
¿y wiêc podkreœliæ, ¿e p³yty styropianu
specjalnych odmian te¿ spokojnie mo¿na
wykorzystywaæ w konstrukcjach pod³o-
gowych jako warstwê izoluj¹c¹ akustycz-
nie �.

Istotn¹ rolê w konstrukcjach pod³o-
gowych odgrywaj¹ te¿ warstwy uszczel-
niaj¹ce, zapobiegaj¹ce przemieszczaniu
siê wody w ró¿nych postaciach. Mamy tu
do czynienia z trzema przypadkami: izo-
lacj¹ wodoszczeln¹, przeciwwilgociow¹
i paroszczeln¹.

Pierwsza jest konieczna w pod³odze
u³o¿onej wprost na gruncie. Uœciœlaj¹c:
pod³ogi nigdy siê nie uk³ada bezpoœ-
rednio na gruncie rodzimym. Zawsze
przykrywa siê go warstw¹ piasku, ¿wiru,
t³ucznia lub innego materia³u o w³aœ-
ciwoœciach drena¿owych. Dopiero na
tej podsypce formuje siê konstrukcyjn¹
p³ytê z chudego betonu, a na niej resztê
warstw pod³ogowych. Podsypka powin-
na odprowadziæ znaczn¹ czêœæ wody
opadowej czy innej zawartej w gruncie.
Mimo to jakaœ jej czêœæ mo¿e zostaæ
podci¹gniêta do wy¿szych warstw pod-
³ogowych. Ma to rozliczne skutki nie-
korzystne.

Tote¿ jeœli poziom wód gruntowych
jest wysoki („grunty wilgotne”), jako
warstwê pierwsz¹, najni¿sz¹, nale¿y u³o-
¿yæ izolacjê przeciwwodn¹, zapobiega-
j¹c¹ przenikaniu wody w postaci ciek³ej.
Ma ona postaæ dwóch warstw rolowego
materia³u bitumicznego (papy) albo folii
polietylenowej 0,2 mm lub PVC 0,5-
1 mm, u³o¿onych z odpowiednim zak³a-
dem i sklejonych lub zgrzanych. Bezpo-
œrednio z warstw¹ wodoszczeln¹ styka
siê izolacja cieplna. Jeœli ma j¹ stanowiæ
styropian, masa klej¹ca papê czy foliê nie
mo¿e zawieraæ rozpuszczalników orga-
nicznych.

� Pod³oga z izolacj¹ akustyczn¹ z p³yt styropianowych
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Wodoszczelna izolacja pod³ogi powin-
na siê ³¹czyæ z poziom¹ izolacj¹ œcian �.

Tak¹ „ciê¿k¹” izolacjê wodoszczeln¹
powinno siê tak¿e umieszczaæ w pod³o-
gach pomieszczeñ mokrych, jak pralnie
czy ³azienki z odprowadzeniem wody
w pod³odze. Inny jest tu jednak kierunek
nap³ywu wody: od góry. Izolacjê wiêc
trzeba u³o¿yæ w górnej czêœci pod³ogi. Ta
pod³oga, przypomnijmy, ma spadek
umo¿liwiaj¹cy swobodne sp³ywanie wo-
dy. Czêsto formuje siê go w osobnej warst-
wie zaprawy, na której dopiero wylewa siê
w³aœciwy podk³ad. Izolacjê wodoszczeln¹
w takim przypadku umieszcza siê miêdzy
tymi dwiema warstwami. Czyli: najpierw
formuje siê warstwê tworz¹c¹ spadek, na
niej uk³ada papow¹ lub foliow¹ izolacjê
wodoszczeln¹, i dopiero na niej wylewa
podk³ad 	.

Nieco inn¹ postaæ ma izolacja prze-
ciwwilgociowa. Stosuje siê j¹ tam, gdzie
istnieje mo¿liwoœæ przenikania wody
w postaci rozproszonej, czyli w³aœnie wil-
goci. Jest tak np. w pod³ogach u³o¿onych
na gruncie „suchym” (czyli przy niskim
poziomie wód gruntowych). W tym przy-
padku stanowi j¹ warstwa lepiku lub
wspó³czesnego odpowiednika bitumicz-
nego, nak³adana na pod³o¿e wyg³adzone
i zagruntowane (tzw. pow³oki bezspoino-
we). Bezpoœrednio na niej uk³ada siê izo-
lacjê ciepln¹. Jeœli ma to byæ styropian,
masa uszczelniaj¹ca powinna byæ bezroz-
puszczalnikowa. Warunek ten spe³niaj¹
np. lepiki na gor¹co, krzepn¹ce podczas

stygniêcia, lub masy, w których wi¹zanie
nastêpuje wskutek chemicznej reakcji
zmieszanych sk³adników, podobnie jak
np. w ¿ywicach epoksydowych.

Inny przypadek zastosowania izolacji
przeciwwilgociowej to pod³ogi w po-
mieszczeniach mokrych, w których nie
przewiduje siê – poza, oczywiœcie, sytu-
acjami awaryjnymi – zalegania wody na
posadzce. Jest to np. wiêkszoœæ zwyk³ych
³azienek. Jako izolacjê przeciwwilgocio-
w¹, umieszczan¹ na podk³adzie, coraz
czêœciej stosuje siê elastyczne membrany
wodoszczelne, zwane te¿ foliami w p³ynie.
Maj¹ postaæ gêstej cieczy lub pasty, któr¹
nanosi siê pêdzlem, szczotk¹ lub wa³kiem
na podk³ad suchy i czysty. Jej wi¹zanie
trwa zwykle dobê do dwóch. Po tym cza-
sie mo¿na do membrany przyklejaæ p³yt-

ki ceramiczne. To standardowe wykoñ-
czenie tego rodzaju pomieszczeñ.

Izolacja trzeciego rodzaju, parosz-
czelna, ma zapobiegaæ przenikaniu pary
wodnej od do³u. Stosuje siê j¹ wiêc w pod-
³ogach nad pomieszczeniami, w których
powietrze zawiera du¿o pary wodnej, np.
nad pralni¹. Tak¹ izolacjê formuje siê bez-
poœrednio na stropie. U¿ywa siê materia-
³ów takich samych, jak do izolacji prze-
ciwwilgociowych.

Coraz czêœciej do ostatecznego wy-
równania i wyg³adzenia powierzchni pod
posadzkê wykorzystuje siê wylewki samo-
poziomuj¹ce.

Wylewki samopoziomuj¹ce
S¹ to zaprawy, które po rozrobieniu

wod¹ przez krótki czas maj¹ konsysten-
cjê bardzo p³ynn¹. Rozlewaj¹ siê wiêc,
daj¹c powierzchniê dok³adnie poziom¹
i znacznie g³adsz¹, ni¿ jest to do uzyska-
nia przy u¿yciu zaprawy cementowej lub
betonu. Po stwardnieniu, w³aœciwoœcia-
mi mechanicznymi nie ustêpuj¹ materia-
³om tradycyjnym. Niektóre mog¹ wrêcz
s³u¿yæ jako ostateczna warstwa u¿ytko-
wa. Z powodów estetycznych takie wy-
korzystanie ogranicza siê raczej do po-
mieszczeñ w rodzaju warsztatu czy gara-
¿u. Wiêkszoœæ wylewek wymaga przy-
krycia posadzk¹. Odpowiedni¹ informa-
cjê podaje producent.

Wylewki samopoziomuj¹ce s¹ bardzo
wra¿liwe na wszelkie odstêpstwa od re¿i-
mu technologicznego. Przede wszystkim
trzeba bardzo dok³adnie przestrzegaæ
proporcji wody i suchej mieszanki. Masa
zbyt gêsta nie bêdzie siê dobrze rozlewaæ,
w zbyt rzadkiej mo¿e dojœæ do rozdziele-
nia sk³adników, co silnie pogarsza jakoœæ
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� Konstrukcja pod³ogi uk³adanej na gruncie

	 Uk³ad warstw w pod³odze z odp³ywem wody

odp³yw wody

strop

izolacja cieplna

warstwa tworz¹ca spadek

podk³ad

p³ytki ceramiczne

izolacja wodoszczelna

pasek materia³u izoalacyjnego
wype³niaj¹cy szczelinê dylatacyjn¹

podk³ad
pod³ogowy

podsypka

p³yta konstrukcyjna
z chudego betonu

folia ochronna

grunt
rodzimy

przeciwwodna izolacja podlogi
izolacja cieplna z dwóch
warstw p³yt styropianowych

pozioma
izolacja
wodochronna
œciany
fundamentowej
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uzyskanej powierzchni. Ca³y proces mie-
szania, wylewania i wstêpnego rozprowa-
dzenia musi siê zakoñczyæ w ci¹gu kilku-
dziesiêciu minut, co wymaga bardzo
sprawnej organizacji pracy, zw³aszcza
przy du¿ych powierzchniach. Istotne te¿,
aby gruboœæ warstwy mieœci³a siê w grani-
cach podanych przez producenta, np. 1-5,
2-10 czy 10-25 mm. Wylewka grubowar-
stwowa nie bêdzie siê dobrze rozlewa³a
w warstwach cieñszych. Cienkowarstwo-
wa zaœ, u³o¿ona warstw¹ grubsz¹, bêdzie
mia³a sk³onnoœæ do spêkañ skurczowych.

Inne warstwy
Warstwy omówione powy¿ej nadaj¹

pod³odze odpowiednie w³aœciwoœci. W nie-
których konstrukcjach pod³ogowych sto-
suje warstwy przek³adkowe. Maj¹ one zna-
czenie technologiczne, na czas wykonywa-
nia robót. Najczêœciej spotyka siê foliê
ochronn¹, uk³adan¹ na powierzchni izola-
cji, zw³aszcza we³ny mineralnej, na czas
wylewania podk³adu. Chroni przed dosta-
niem siê wody zarobowej do porowatej
warstwy izolacyjnej.

Szczególnych warstw wymagaj¹ mate-
ria³y posadzkowe. Najczêœciej chodzi o ma-
teria³ mocuj¹cy: zaprawa klej¹ca do p³ytek
ceramicznych, klej do wyk³adziny pod³ogo-
wej. Pod posadzk¹ z paneli laminowanych
lub desek klejonych warstwowo trzeba
umieœciæ warstwê sprê¿ynuj¹c¹. W nowym
budynku jest to przewa¿nie kilkumilime-
trowa pianka polietylenowa, fabrycznie na-
³o¿ona na foliê paroizolacyjn¹. W domu re-
montowanym mo¿na wykorzystaæ niektóre
stare wyk³adziny pod³ogowe.

Nale¿a³oby wreszcie wspomnieæ
o warstwie nieodzownej w pod³odze na ta-
rasie. W tym miejscu przedostawanie siê
wody pod wyk³adzinê z p³ytek ceramicz-
nych jest nieuniknione. Zamarzanie wody
powoduje odspajanie p³ytek. Dlatego trze-
ba j¹ odprowadzaæ. S³u¿y do tego mata dre-
na¿owa. W ró¿nych systemach umieszcza
siê j¹ zwykle miêdzy izolacj¹ wodoszczeln¹,
u³o¿on¹ na warstwie spadkowej, a izolacj¹
ciepln¹, na której wylewa siê podk³ad pod-
³ogowy �. S¹ te¿ membrany drena¿owe,
mog¹ce stanowiæ bezpoœrednie pod³o¿e pod
p³ytki ceramiczne.

Oprócz warstw poziomych lub prawie
poziomych wystêpuj¹ czêsto elementy
pionowe. S¹ to np. przek³adki wyciszaj¹-
ce, oddzielaj¹ce pod³ogê od œciany. W tym
samym miejscu umieszcza siê paski izola-
cji cieplnej. W pomieszczeniach wiêk-

szych materia³em elastycznym wype³nia
siê szczeliny – konstrukcyjne, o których
pisaliœmy wy¿ej, lub dylatacyjne, czyli
umo¿liwiaj¹ce rozszerzanie siê i kurcze-

nie p³aszczyzny pod³ogi pod wp³ywem
zmian temperatury. Podobnie wype³nia
siê szczeliny izolacyjne, uniezale¿niaj¹ce
konstrukcjê pod³ogi od ruchów innych
elementów budynku, spowodowanych
np. tzw. jego prac¹.                                �

� Uproszczony schemat pod³ogi na tarasie

podk³ad
cementowy

papa
izolacyjna

mata
drena¿owa

izolacja
cieplna

warstwa
spadkowastrop

pow³oka
uszczelniaj¹ca

zaprawa
klej¹ca

p³ytki
ceramiczne

w³óknina
ods¹czaj¹ca

Firmy:
Zaprawy samopoziomuj¹ce/jastrych

ALPOL GIPS
(41) 372 12 76 www.alpol.pl

GRUPA ATLAS
Przedstawiciele – patrz: www.atlas.com.pl

BAUTECH
(22) 716 77 91 www.bautech.pl

CEDAT (CEKOL)
(58) 768 21 01 www.cekol.pl

HENKEL
(22) 565 63 00 www.ceresit.pl

KERAKOLL
(42) 225 17 00 www.slc-kerakoll.com

KREISEL
(61) 846 79 00 www.kreisel.com.pl

LIP POLSKA
(22) 668 93 93 www.lip.dk

MUREXIN
(71) 363 11 29 www.murexin.pl

NOWY L¥D
(75) 782 43 56 www.nowylad.com.pl

OPTIROC
(22) 845 62 25 www.optiroc.pl

SKA£A
(32) 217 07 44 www.skala.com.pl

STO
(22) 511 61 00 www.sto.pl

SOPRO
(22) 335 23 00 www.sopro.pl

ZMART (33) 856 12 95

Styropian 
ARBET

(94) 342 20 76 www.arbet.com.pl
AUSTROTHERM

(33) 844 70 33 www.austrotherm.pl
IZOTERM

(22) 785 06 90 www.izoterm.waw.pl
KNAUF PACK

(46) 857 06 17 www.knauf-pack.pl
MARBET

(33) 812 71 00 www.marbet.com.pl
NTB

(17) 851 74 31 www.ntb.pl
STYROBUD

(71) 310 20 82 www.styrobud.pl
STYROFOAM

(22) 833 22 22 www.styrofoameurope.com
STYROPOL

0-801 612 767 www.styropol.pl
TERMO ORGANIKA

(12) 269 29 34 www.termoorganika.com.pl

Co, za ile:
podk³ady – jastrych betonowy gr. 4 cm – 20-25 z³/m2;
wylewki samopoziomuj¹ce – 3,5-4 z³/m2 za ka¿dy mi-
limetr gruboœci wylewki.
Powy¿sze ceny obejmuj¹ materia³ i robociznê.

Materia³y izolacyjne:
styropian – 1,5-2 z³/m2 za ka¿dy centymetr gruboœci; 
we³na mineralna – 6-7 z³/m2 za ka¿dy centymetr gru-
boœci;
folie izolacyjne – 1,5-2,5 z³/m2. 
Wszystkie ceny s¹ cenami brutto.

Zaprawy samopoziomujące są kilkakrotnie droższe od
zwykłych cementowych. Dlatego warto z nich formować tylko
cienkie warstwy wierzchnie, grubości do 1 cm. Główną część
podkładu lepiej wylać z materiałów tradycyjnych.

Info Rynek
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