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precz
z wilgociÈ
Odpowiednia ochrona Ăcian domu przed
zawilgoceniem jest jednym z warunków zdrowia jego
mieszkañców. JeĂli okazaïa siÚ nieskuteczna,
mury najprawdopodobniej wymagaÊ bÚdÈ osuszenia.
MONIKA KARDA, TADEUSZ LIPSKI

T

rwaïe zmniejszenie zawilgocenia
Ăcian bedzie moĝliwe pod warunkiem poznania ěródeï tego zjawiska. Likwidacja jedynie skutków zapewne
sprawi, ĝe wkrótce ponownie trzeba bÚdzie zmagaÊ siÚ z tym problemem. NiezbÚdne jest takĝe zbadanie stanu technicznego zawilgoconych elementów, czyli
okreĂlenie noĂnoĂci Ăcian, a czasami nawet fundamentów.

SKkD WILGOm
W MURACH?
Zanim przystÈpi siÚ do osuszania Ăcian,
trzeba ustaliÊ przyczyny powstawania
wilgoci. OczywistÈ jest powódě lub awa-
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ria instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Takĝe uszkodzenie pokrycia dachu, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
DoĂÊ czÚsto jednak kïopoty spowodowane
sÈ kondensacjÈ pary wodnej, np. wskutek niewystarczajÈcego ocieplenia Ăcian,
ěle dziaïajÈcej wentylacji czy niewïaĂciwej
eksploatacji budynku. WilgoÊ moĝe teĝ
pojawiÊ siÚ z powodu niezabezpieczenia
dolnych partii Ăcian przed wodÈ opadowÈ albo wskutek podciÈgania kapilarnego – szczególnie w starych budynkach,
w których uszkodzono hydroizolacjÚ lub
jej w ogóle nie uïoĝono. Wówczas, zanim
przystÈpi siÚ do suszenia murów, trzeba

uïoĝyÊ izolacjÚ poziomÈ. Dopiero potem
moĝna zabraÊ siÚ za wïaĂciwe prace remontowe – ewentualnÈ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ pionowÈ, ocieplenie albo tynk
elewacyjny, który ukïada siÚ na wysuszonych Ăcianach.
Niekiedy trzeba zbadaÊ grunt pod budynkiem – znajomoĂÊ m.in. ukïadu
warstw i ich przepuszczalnoĂci oraz nachylenia terenu pozwala zaplanowaÊ
prace remontowe. Geotechnik, dziÚki
odpowiednim badaniom, okreĂla zagroĝenie budynku wodÈ gruntowÈ – ustala
sezonowe wahania poziomu wody gruntowej lub przyczyny podniesienia siÚ jej
zwierciadïa, np. w wyniku zamulenia
drenaĝu czy zbudowania w okolicy duĝego obiektu.
Czasem konieczne moĝe okazaÊ siÚ wykonanie drenaĝu opaskowego, który obniĝy poziom wody gruntowej, dziÚki
czemu w ogóle bÚdzie moĝna prowadziÊ
prace.

WYKONYWANIE
IZOLACJI POZIOMEJ
Wykonanie nowej i szczelnej izolacji poziomej w Ăcianach istniejÈcych budynków
– niezaleĝnie od metody – nie jest ani ïatwe, ani tanie. Na poczÈtku trzeba skuÊ
tynk nie tylko z miejsc zawilgoconych,
ale jeszcze okoïo 0,5 m wokóï nich. NajczÚĂciej trzeba teĝ odkopaÊ Ăciany fundamentowe, zabezpieczajÈc wykopy przed
osuwaniem siÚ ziemi.
Q Podcinanie murów. Ta metoda wiÈĝe
siÚ z duĝÈ ingerencjÈ w konstrukcjÚ budynku – polega ona bowiem na przekuciu
(np. usuniÚciu jednej warstwy cegieï) lub
przeciÚciu muru i uïoĝeniu w powstaïej
szczelinie izolacji przeciwwilgociowej,
a nastÚpnie wypeïnieniu jej betonem. Zamiast betonu moĝna zastosowaÊ mocnÈ
zaprawÚ cementowÈ, modyfikowanÈ Ărodkami uszczelniajÈcymi. Dobrze, jeĂli jest
szybkowiÈĝÈca – szybkie tempo robót
zmniejszy ryzyko pÚkniÚcia podciÚtych
Ăcian noĂnych. Prace wykonuje siÚ niewielkimi odcinkami. Szczeliny w kolejnych odcinkach muru moĝna wyciÈÊ dopiero po osiÈgniÚciu przez beton wstÚpnej
wytrzymaïoĂci (po ponad tygodniu).
IzolacjÈ, uïoĝonÈ z przynajmniej 10-centymetrowym zakïadem, jest zwykle papa
zgrzewalna, folia hydroizolacyjna, pïyty
z twardego polietylenu PEHD lub laminatu epoksydowego zbrojonego wïóknem
szklanym.
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fragment bez wypeïnienia
umoĝliwiajÈcy przyklejenie
kolejnego odcinka papy
odcinek wczeĂniej
wyremontowany

20 cm

100-1

10-15

cm

mieszanka betonowa lub
Ăwieĝo uïoĝona
zaprawa cementowa
izolacja
przeciwwilgociowa
Ăciana piwnicy
pïyta betonowa
ïawa fundamentowa

szczelina wypeïniona betonem
lub zaprawÈ cementowÈ

taĂma dylatacyjna np. z pianki
polietylenowej lub styropianu

OKRE¥LANIE
STOPNIA ZAWILGOCENIA
Metoda szacunkowa. W badanej Ăcianie trzeba nawierciÊ przynajmniej
szeĂÊ otworów i za kaĝdym razem
obejrzeÊ materiaï zebrany z wiertïa.
JeĂli okruchy sÈ wilgotne i rozpadajÈ
siÚ na poszczególne elementy, wilgotnoĂÊ muru wynosi okoïo 10%, jeĂli zaĂ
tworzÈ zwartÈ, mokrÈ masÚ – wiÚcej
niĝ 12%.
Metoda precyzyjna. WilgotnoĂÊ murów okreĂla siÚ za pomocÈ odpowiednich przyrzÈdów lub przez nawiercenie Ăciany i analizÚ próbek, np. metodÈ CM zwanÈ karbidowÈ. Niestety, takich badañ raczej nie da siÚ przeprowadziÊ samodzielnie.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa uïoĝona dziÚki odcinkowemu podciÚciu murów

Uwaga! JeĂli budynek jest w zïym stanie
technicznym, naleĝy zrezygnowaÊ z tej
metody.
Q Wbijanie blach. Polega na wprowadzeniu w poziomÈ spoinÚ muru blach
profilowanych (falistych lub trapezowych), które bedÈ barierÈ dla wilgoci. Arkusze nierdzewnych blach chromowoniklowych powinny mieÊ gruboĂÊ 1,5 mm
oraz zagiÚte brzegi, które podczas wbijania sïuĝÈ za prowadnice i jednoczeĂnie
utworzÈ poïÈczenie na tzw. zamek. Blachy
– wbite za pomocÈ specjalnych urzÈdzeñ –
wypeïniajÈ powstaïÈ szczelinÚ i dlatego
nie ma niebezpieczeñstwa popÚkania czy
osiadania murów.
Ten sposób wykonywania izolacji poziomej jest bardzo trwaïy, stwarza teĝ mniejsze (w porównaniu z podcinaniem murów) zagroĝenie dla budynku. Jednak jest
teĝ kosztowny i nie zawsze daje siÚ zastosowaÊ – blachy moĝna wbijaÊ tylko w mury z cegieï, pustaków lub bloczków. Jakikolwiek kamieñ, gwóědě czy prÚt stalowy

znajdujÈcy siÚ w murze sprawi, ĝe nie da
siÚ wbiÊ blachy w ĂcianÚ.

METODY INIEKCYJNE
DziÚki iniekcji, czyli wstrzykniÚciu
w ĂcianÚ specjalnego preparatu, czasem
moĝna uzyskaÊ „dwa w jednym” – poziomÈ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ oraz przynajmniej czÚĂciowe osuszenie muru.
Metoda iniekcji zwykle polega na skuciu
tynku, a nastÚpnie wywierceniu w Ăcianie
otworów Ărednicy 2-3 cm, na gïÚbokoĂÊ
okoïo 80% gruboĂci Ăciany. Ich rozstaw
dobiera siÚ do materiaïu, z jakiego wykonano mur – jeĂli jest kruchy i porowaty,
odstÚpy wynoszÈ okoïo 20 cm, jeĂli twardy – nawet 10 cm. Otwory, zwykle
w dwóch rzÚdach odlegïych o 15-20 cm,
wykonuje siÚ pod kÈtem okoïo 15-30°.
DziÚki temu, ĝe rozmieszczone sÈ naprzemiennie, moĝna uzyskaÊ skutecznÈ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ.
W nawiercone otwory wprowadza siÚ odpowiednie preparaty hydrofobizujÈce,

sposób postÚpowania w zaleĝnoĂci od stopnia zawilgocenia Ăcian murowanych
ğciany

sâabo zawilgocone
zawilgocone
silnie zawilgocone
mokre (np. po powodzi)

stopieĕ zawilgocenia
[%]

2,5-5
5-8
8-12
powyīej 12

potrzebne dziaâanie
nie sĆ potrzebne specjalistyczne zabiegi
– najczċğciej wystarczy usprawnienie wentylacji
lub np. intensywne wietrzenie pomieszczeĕ
samo wietrzenie nie wystarczy,
ğciany trzeba osuszyý
osuszanie musi nastĆpiý jak najszybciej,
bo suche ğciany to warunek trwaâoğci domu
ğciany wymagajĆ natychmiastowej interwencji

które po wnikniÚciu w mur tworzÈ poziomÈ przeponÚ. Na koniec otwory zamyka
siÚ drobnoziarnistÈ zaprawÈ uszczelniajÈcÈ.
Q Termoiniekcja. Polega na umieszczeniu w otworach rurek termowentylacyjnych i wdmuchiwaniu ciepïego powietrza. Po kilku dobach, gdy temperatura
muru podniesie siÚ do okoïo 30-40°C
i znaczna czÚĂÊ wilgoci odparuje, rurki
siÚ usuwa. NastÚpnie w otwory wstrzykiwana jest pïynna ĝywica, która wnika
w mur i juĝ po kilku godzinach tworzy
trwaïÈ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ.
Termoiniekcja umoĝliwia wykonanie nie
tylko izolacji poziomej, ale i pionowej, na
dodatek od wewnÈtrz pomieszczeñ. Ma to
duĝe znaczenie, jeĂli zawilgocone sÈ Ăciany piwnic – termoiniekcja eliminuje koniecznoĂÊ uciÈĝliwego odkopywania budynku i ukïadania zewnÚtrznej izolacji
pionowej.
Q Iniekcja grawitacyjna. Polega na
umieszczeniu w otworach lejków i wlewa-

DRENA¿ OSUSZAJkCY
Drenaĝ ukïada siÚ wokóï budynku, na poziomie fundamentów. Zbiera wodÚ gromadzÈcÈ siÚ w otoczeniu piwnic i odprowadza jÈ na bezpiecznÈ odlegïoĂÊ. Pozwala skutecznie obniĝyÊ poziom wody
w gruncie lub odprowadziÊ wodÚ opadowÈ przesÈczajÈcÈ siÚ do podïoĝa przy
Ăcianach budynku.
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otwory o Ărednicy 2 cm nawiercone
na gïÚbokoĂÊ 80% gruboĂci Ăciany,
pod kÈtem 15-30°

Ăciana piwnicy
20 cm

fot. HENKEL

15 cm 15 cm

20 cm

Ărodek
hydrofobowy
uszczelniajÈcy ĂcianÚ

ïawa fundamentowa

Izolacja przeciwwilgociowa wykonana metodÈ iniekcji

fot. W-AART

pïyta betonowa
taĂma dylatacyjna np. z pianki polietylenowej
lub styropianu

Iniekcja: a) grawitacyjna, b) ciĂnieniowa

ODKOPYWANIE
FUNDAMENTÓW

fot. ADEX & INWEST GRUNT

Wykonanie izolacji poziomej w istniejÈcym
budynku wiÈĝe siÚ zwykle z odsïoniÚciem
fundamentów. Moĝna to robiÊ stopniowo odcinkami nie dïuĝszymi niĝ 1-2 m, z pozostawieniem nienaruszonego gruntu miÚdzy nimi. Za kolejne wykopy moĝna siÚ zabraÊ dopiero po wypeïnieniu poprzednich
zagÚszczonÈ zasypkÈ. Odkopanie fundamentów w caïoĂci grozi wypieraniem spod
nich gruntu, co moĝe spowodowaÊ nierównomierne osiadanie budynku i doprowadziÊ do uszkodzenia konstrukcji (np. zarysowania Ăcian).

Wbijanie blach moĝe wymagaÊ odsïoniÚcia
fundamentów
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niu przez nie pïynów iniekcyjnych (najczÚĂciej krzemianowych). Trwa to do czasu, aĝ caïa – przewidziana przez producenta lub projektanta – dawka preparatu,
pod wpïywem grawitacji i podciÈgania
kapilarnego, zostanie wchïoniÚta przez
mur. Przy czym znaczna czÚĂÊ wilgoci zostaje zuĝyta w procesie krystalizacji. Po
kilku dobach Ăciana jest uszczelniona.
To jedna z najtañszych metod osuszania
muru z jednoczesnym tworzeniem izolacji przeciwwilgociowej. W ten sposób
moĝliwe jest osuszenie i zaizolowanie caïej pïaszczyzny Ăciany (np. piwnicznej).
Q Iniekcja ciĂnieniowa. Polega na zainstalowaniu w otworach tzw. pakerów. SÈ
to urzÈdzenia, które wtïaczajÈ pïyn iniekcyjny (emulsjÚ silikonowÈ, ĝel akrylowy
lub preparat krzemianowy) pod ciĂnieniem:
– nieprzekraczajÈcym 1,5 MPa (iniekcja niskociĂnieniowa) – metoda polecana do starych murów z licznymi szczelinami;
– do 10 MPa (iniekcja wysokociĂnieniowa) – nadaje siÚ do Ăcian z materiaïów
o duĝej wytrzymaïoĂci i niewielkiej porowatoĂci.
Po wnikniÚciu pïynu w Ăcianie tworzy siÚ
izolacja przeciwwilgociowa.

OSUSZANIE MURÓW
CzÚsto Ăciany sÈ tak wilgotne, ĝe wykonanie poziomej przepony nie wystarcza.

Mury trzeba dodatkowo osuszyÊ, do czego najczeĂciej potrzebna jest ekipa z profesjonalnym sprzÚtem (patrz – info
rynek).
Q Przewietrzanie. Polega na intensywnym ogrzewaniu i wietrzeniu pomieszczeñ. Wtedy wilgoÊ ze Ăcian (szczególnie
z ich powierzchni) jest odprowadzana
wraz z suchym i ciepïym powietrzem.
Metoda ta jest najtañsza, ale zdaje egzamin tylko w przypadku Ăcian cienkich
i w niewielkim stopniu zawilgoconych.
Poza tym osuszanie domu jest czasochïonne – moĝe trwaÊ nawet kilka lat.
ChcÈc wspomóc osuszanie naturalne,
bardzo czÚsto stosuje siÚ nagrzewnice,
które podnoszÈ temperaturÚ przegród
oraz powietrza (najwyĝej do 35-37°C)
i wymuszajÈ jego intensywny ruch. Podczas korzystania z nagrzewnic naleĝy pamiÚtaÊ o zapewnieniu wïaĂciwej wentylacji, wilgotne powietrze trzeba bowiem
jak najszybciej usunÈÊ z budynku.
Q Osuszanie sorpcyjne. Polega na zasysaniu wilgotnego powietrza przez specjalne urzÈdzenie (z filtrem zawierajÈcym Ărodek pochïaniajÈcy wilgoÊ). NastÚpnie suche i podgrzane w urzÈdzeniu
powietrze wraca do wnÚtrza domu, a wilgoÊ jest usuwana na zewnÈtrz. Osuszanie
ma charakter cykliczny, a absorbent stale siÚ regeneruje. Aby przyspieszyÊ ten
proces, wzdïuĝ osuszanej Ăciany powinno siÚ ustawiÊ dodatkowÈ przegrodÚ, np.
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ekran z folii zamocowanej do sufitu. JeĂli
przewód doprowadzajÈcy suche i ciepïe
powietrze umieĂci siÚ pomiÚdzy foliÈ
a ĂcianÈ, zwiÚkszy siÚ skutecznoĂÊ osuszania. Ta metoda daje najlepsze efekty,
jeĂli wilgotnoĂÊ powietrza wynosi mniej
niĝ 30%.
Q Osuszanie kondensacyjne. Polega
na zasysaniu wilgotnego powietrza
przez urzÈdzenie z parownikiem,
nad którym nastÚpuje kondensacja pary
wodnej. Skroplona woda zbiera siÚ
wówczas w zbiorniczku. Ciepïo z parownika wykorzystywane jest do ponownego podgrzania suchego juĝ powietrza, które wraca do pomieszczenia.
Aby urzÈdzenie dziaïaïo wydajnie, w pomieszczeniu powinno byÊ 20-25°C.
Trzeba teĝ uszczelniÊ wszystkie okna
i kratki wentylacyjne, ĝeby uniemoĝliwiÊ pobieranie wilgotnego powietrza
z zewnÈtrz.
Q Osuszanie mikrofalowe. Polega na
ustawieniu przy osuszanej Ăcianie anten

tubowych, poïÈczonych z generatorem
mikrofalowym. Po wïÈczeniu zasilania
fragment Ăciany nagrzewany jest przez
kilka minut. W tym czasie nastÚpuje zamiana energii pola elektromagnetycznego (od 300 MHz do 300 GHz) na energiÚ
termicznÈ, dziÚki której przegroda moĝe
osiÈgnÈÊ temperaturÚ nawet 100°C (najczÚĂciej okoïo 40°C). Najpierw wilgoÊ
wydostaje siÚ na powierzchniÚ Ăciany,
a nastÚpnie odparowuje.
ZaletÈ tej metody jest szybkoĂÊ osuszania
przegród oraz penetracja caïej ich gruboĂci (nawet do 2,5 m). Poza tym moĝna
osuszaÊ tylko wybrane czÚĂci budynku.
Mankamentem jest szkodliwe promieniowanie w trakcie osuszania i zwiÈzane
z tym uciÈĝliwe ustawianie ekranów zabezpieczajÈcych.
Q Elektroosmoza. Polega na wykorzystaniu pola elektrycznego wytwarzanego przez elektrody podïÈczone do ěródïa prÈdu i umieszczone wewnÈtrz wilgotnej sciany. Jej osuszanie nastÚpuje

TYNKI RENOWACYJNE
ChoÊ moĝna je kïaĂÊ na murach zawilgoconych, nie zastÈpiÈ izolacji pionowej ani
poziomej.
Tynki renowacyjne wykonuje siÚ jako
dwu-, trój- lub czterowarstwowe (skïadajÈce siÚ z obrzutki, tynku podkïadowego,
renowacyjnego i warstwy wykoñczeniowej, np. farby silikonowej lub silikatowej).

w wyniku przemieszczania siÚ wody zawartej w murze od góry aĝ do gruntu.
W zaleĝnoĂci od stopnia zawilgocenia,
gruboĂci i rodzaju przegrody proces ten
trwa od kilku miesiÚcy do kilku lat.
Metoda elektroosmozy nie wymaga
skomplikowanych prac budowlanych,
a osuszanie moĝe przebiegaÊ podczas
zwyczajnej eksploatacji budynku. Niestety, elektrody doĂÊ szybko siÚ zuĝywajÈ (ulegajÈ korozji), trzeba teĝ czÚsto korygowaÊ napiÚcie i natÚĝenie prÈdu. Q

INFO RYNEK

PRZYDATNE ADRESY

Materiaïy do osuszania
ABAX
DEITERMANN
HYDROSTOP
ISOLIT
TORGGLER EKOR

wykonanie izolacji poziomej
metody mechaniczne

metody iniekcyjne

podcinanie murów
ïañcuchami widiowymi (cegïa): 400-450 zï/m2
ïañcuchami lub linÈ diamentowÈ (kamieñ, beton):
800-900 zï/m2
wbijanie blach: od 600 zï/m2

termoiniekcja: 500-600 zï/m2
grawitacyjna, parafinowa: 450-1000 zï/m2
niskociĂnieniowa (do 1,5 MPa):
z odbiciem tynku i naïoĝeniem nowego: 600-1000 zï/m.b.
z osuszaniem mikrofalowym: 600-700 zï/m2
wysokociĂnieniowa (do 10 MPa): ok. 300 zï/m.b.
(przy gruboĂci Ăciany 70-80 cm)

022 863 71 89
071 372 85 75
022 633 83 98
015 842 08 93
042 717 27 37

www.abax.pl
www.deitermann.pl
www.hydrostop.pl
www.isolit.pl
www.torggler-ekor.pl

Osuszanie metodÈ iniekcji
ABAX
AKTYWATOR
AWAT
BUDWOD
DARIA
DOORPOL
INIEKT SYSTEM
LEX-BBUD
MC BAUCHEMIE
W-AART

022 863 71 89 www.abax.pl
022 827 15 41 www.i-k.pl
022 683 92 48 www.awat.com.pl
022 736 22 52 www.budwod.com.pl
068 378 11 49
www.e-osuszanie.com.pl
071 783 70 78 www.doorpol.com
085 744 72 06
www.iniekt-system.com.pl
032 342 06 93 www.lexbud.ic.pl
071 339 77 44
www.mc-bauchemie.com.pl
089 535 97 92 www.w-art.com.pl

Osuszanie metodÈ termoiniekcji
TERBUD

022 759 10 67 www.terbud.com.pl

Osuszanie metodÈ mikrofalowÈ
ABAX
IZOSERWIS
PLAZMATRONIKA
WEKAMI

osuszanie murów
sorpcyjne (przy 15-procentowym stopniu zawilgocenia):
ok. 110 zï/m2
kondensacyjne: 30-50 zï/m2
mikrofalowe: ok. 120 zï/m3 muru
elektroosmoza: ok. 50 zï/m2
przy pomocy urzÈdzeñ osuszajÈcych: ok. 55 zï/h pracy
urzÈdzenia
(cena zaleĝy od stopnia zawilgocenia budynku)

022 863 71 89
032 414 03 98
071 332 66 66
058 552 79 71

www.abax.pl
www.izoserwis.pl
www.plazmatronika.pl
www.wekami.com

Osuszanie metodÈ podcinania murów
PRINZ

fot. AQUAPOL

UNI CUT
W-AART

Osuszanie metodÈ elektrofizycznÈ
AQUAPOL POLSKA
CENTROBUD
STRUCTUM
WIGOPOL

– ceny brutto –

WiÚcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artykuïy
na www.budujemydom.pl/cozaile

061 863 80 88
www.prinz-polska.com.pl
061 820 74 74
www.izolacja-pozioma.com.pl
089 535 97 92 www.w-art.com.pl
074 854 58 91
059 840 36 55
081 744 00 14
012 422 50 90

www.aquapol.pl
www.drymaster.pl
www.structum.com.pl
www.wigopol.pl

Odgrzybianie
ABAX
EKOM
LEX-BBUD
RAYART

022 863 71 89
081 532 14 44
032 342 06 93
0602 351 644

www.abax.pl
www.ekom.pl
www.lexbud.ic.pl
www.rayart.pl

