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Woda wnikaj¹ca w œciany czy funda-
menty nie jest obojêtna chemicz-

nie. Oprócz mog¹cych siê w niej znajdo-
waæ agresywnych substancji wyp³ukiwa-
nych np. z gruntu, obecne s¹ pewne iloœci
roztworów chlorków, siarczanów i azota-
nów. Z powodu nieskutecznie dzia³aj¹-
cych izolacji dostaj¹ siê do zag³êbionych
elementów budynku a nastêpnie kapilar-
nie podci¹gane s¹ do wy¿szych czêœci
obiektu. Dalszym etapem jest powstawa-
nie widocznych zawilgoceñ, wykwitów
solnych �, przebarwieñ, ³uszczenia siê
pow³ok malarskich czy odpadanie tynku,
a je¿eli nie podejmie siê odpowiednich
czynnoœci – destrukcja samego muru. 

Jednoczeœnie na skutek zwiêkszenia
wilgotnoœci muru, na powierzchniach
œcian mog¹ pojawiæ siê grzyby i pleœnie,
co dodatkowo pogarsza i tak nie naj-
zdrowszy mikroklimat wewn¹trz po-
mieszczeñ.

Wykonanie skutecznej i trwa³ej izola-
cji czêœci podziemnych oraz przyziemia

budynku jest bardzo wa¿ne, bowiem póŸ-
niejsza naprawa izolacji i osuszanie œcian
mog¹ byæ trudne i bardzo kosztowne.

Izolacja lekka, œrednia
i ciê¿ka
Na wybór rozwi¹zania technicznego

izolacji fundamentów i przyziemia,
oprócz g³êbokoœci przemarzania gruntu,
ma wp³yw stopieñ obci¹¿enia wilgoci¹.
Upraszczaj¹c jest to poziom wody grunto-
wej i wystêpowanie wód zaskórnych.
Mo¿na wyró¿niæ trzy rodzaje obci¹¿enia
wilgoci¹ fundamentów. Pierwszy – ob-
ci¹¿enie tylko wilgoci¹ zawart¹ w grun-
cie �. Przypadek najkorzystniejszy, acz-
kolwiek spotykany stosunkowo rzadko.
Warunkiem jest mo¿liwoœæ wsi¹kniêcia
wody opadowej wystarczaj¹co g³êboko
w grunt poni¿ej poziomu posadowienia
budynku (wykluczone jest, oczywiœcie,
wystêpowanie wysokiego poziomu wód
gruntowych). Je¿eli zalegaj¹cy dooko³a
budynku grunt jest niespoisty i dobrze
przepuszczalny (np. piasek, ¿wir), wystar-
czy wykonaæ jedynie izolacjê przeciw-
wilgociow¹, nazywan¹ izolacj¹ lekk¹.
Drugim przypadkiem jest sytuacja, gdy
w poziomie posadowienia zalegaj¹ grunty
spoiste (np. glina, margiel czy i³), unie-
mo¿liwiaj¹ce szybkie wsi¹kanie wilgoci.
Powoduje to czasowe oddzia³ywanie spiê-
trzaj¹cej siê wody opadowej na œcianê
fundamentow¹. Jednym ze sposobów na
unikniêcie takiej sytuacji mo¿e byæ wyko-
nanie drena¿u �. W tym przypadku sto-
suje siê tzw. izolacjê œredni¹. Ostatnim
przypadkiem jest d³ugotrwa³e oddzia³y-
wanie na fundamenty wody pod ciœnie-
niem �. Sytuacja ta ma miejsce przy wy-
sokim (powy¿ej poziomu posadowienia)
poziomie wód gruntowych, gruntach nie-
przepuszczalnych czy braku drena¿u.
Przy wykonywaniu tego typu uszczelnieñ
stawia siê bardzo wysokie wymagania wo-
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Czynnikiem powoduj¹cym najwiêcej zagro¿eñ dla
obiektów budowlanych jest woda wszechobecna 

w s¹siedztwie ka¿dej budowli, wystêpuj¹ca w postaci
opadów deszczu, œniegu, mg³y i wody gruntowej. 

WODA NIE 
ZASZKODZI

H y d r o i z o l a c j e  f u n d a m e n t ó w

� Przyk³ad uszkodzeñ tynku i muru wewn¹trz
budynku na skutek d³ugotrwa³ego dzia³ania
wilgoci spowodowanego brakiem skutecznej
izolacji (fot. archiwum BD)

� Przypadek obci¹¿enia fundamentów wilgo-
ci¹ gruntow¹. Grunt dobrze przepuszczalny
(piasek, ¿wir). Poziom wód gruntowych poni¿ej
posadowienia budynku.

fot. M. Rokiel



bec materia³ów oraz sposobu wykonania
robót, uszczelnienie to bowiem pracuje
w najciê¿szych warunkach. W tym przy-
padku mówimy o tzw. izolacji ciê¿kiej.

Czêsto g³ówn¹ przyczyn¹ póŸniej-
szych problemów jest niedostateczne roz-
poznanie wystêpuj¹cych obci¹¿eñ wilgo-
ci¹ i zwi¹zane z tym zastosowanie niew³a-
œciwych materia³ów izolacyjnych. Dlate-
go dopiero po przeanalizowaniu warun-
ków gruntowo-wodnych wraz z ocen¹
ukszta³towania terenu wokó³ budynku
decyduje siê o wyborze izolacji. 

Generalnie izolacje fundamentów
budynku dzielimy na:
■ izolacjê poziom¹ œcian i ³aw fundamen-
towych;
■ izolacjê pionow¹ œcian;
■ izolacjê poziom¹ pod³óg w piwnicach.

Powinny one stanowiæ szczelny, ci¹-
g³y uk³ad oddzielaj¹cy ca³kowicie budy-
nek (b¹dŸ jego elementy) od wody. Sku-
tecznoœæ izolacji zale¿y od: 
■ poprawnoœci okreœlenia warunków
wodnych i w³aœciwego doboru typu izola-
cji (lekka, œrednia lub ciê¿ka);
■ stanu pod³o¿a, na którym umieszczany
jest materia³ izolacyjny (rysy, kawerny,
noœnoœæ pod³o¿a, wielkoœci pól dylatacyj-
nych);
■ zastosowanej technologii oraz dok³ad-
noœci wykonania uszczelnieñ z³¹cz dyla-

tacyjnych konstrukcji w zale¿noœci od za-
k³adanej odkszta³calnoœci: z³¹czy, oraz
ich kszta³tu;
■ w³aœciwego doboru materia³ów do izola-
cji, wynikaj¹cego z wielkoœci wystêpuj¹-
cych obci¹¿eñ wodnych (w tym równie¿
agresywnoœci wody), zak³adanych od-
kszta³ceñ pod³o¿a podczas eksploatacji
obiektu, mo¿liwoœci zastosowania danego
materia³u w konkretnym obiekcie;
■ rozwi¹zania projektowego i jakoœci wy-
konawstwa detali, w tym przejœæ techno-
logicznych instalacji przez pow³oki izola-
cyjne i szczegó³ów po³¹czeñ w miejscach
przejœæ izolacji poziomych w pionowe;
■ œcis³ego przestrzegania nastêpuj¹cych
parametrów pod³o¿a: noœnoœci, wilgotno-
œci, czasu wi¹zania betonu oraz równoœci.

Izolacje poziome i pionowe
Izolacja pozioma zapobiega kapilar-

nemu podci¹ganiu wilgoci przez mury.
Pierwsz¹ izolacjê poziom¹ wykonuje siê
na wierzchu ³aw fundamentowych, drug¹
pod stropem piwnic. W przypadku bu-
dynku niepodpiwniczonego mo¿e zaist-
nieæ sytuacja, ¿e poziom pod³ogi w poko-
jach jest porównywalny z poziomem ota-
czaj¹cego terenu. Nale¿y wtedy dodatko-
wo wykonaæ poziom¹ izolacjê na wysoko-
œci 30-50 cm nad poziomem przyleg³ego
terenu. Izolacja pozioma ³aw fundamen-
towych musi byæ szczelnie po³¹czona
z izolacj¹ pionow¹ œcian fundamento-
wych � oraz izolacj¹ podposadzkow¹
w piwnicy.

Izolacja pionowa zabezpiecza zag³ê-
bione w gruncie œciany przed naporem
wilgoci. Zawsze jest po³¹czona z izolacja-
mi poziomymi i musi siêgaæ strefy coko-
³owej �a-c. Sposób i materia³y do wyko-
nania izolacji dobiera siê w zale¿noœci od
obci¹¿enia wod¹ fundamentów. Izolacja
musi byæ chroniona przed uszkodzeniem
np. podczas zasypywania wykopów.
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� Obci¹¿enie fundamentów wod¹ i wilgoci¹
w przypadku wykonania drena¿u. Grunt spo-
isty, uniemo¿liwiaj¹cy szybkie wsi¹kanie wody
opadowej. Poziom wód gruntowych powy¿ej
posadowienia budynku.

� Obci¹¿enie fundamentów wod¹ przy wyso-
kim poziomie wód gruntowych – powy¿ej po-
sadowienia budynku.

� Po³¹czenie izolacji poziomej ³aw fundamento-
wych z izolacj¹ pionow¹ œcian fundamentowych

� Uk³ad izolacji: a) budynku niepodpiwni-
czonego z pod³og¹ na gruncie, b) budynku
podpiwniczonego ze stropem nad poziomem
gruntu, c) budynku podpiwniczonego ze
stropem pod poziomem gruntu

a)

b)

c)
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Pozioma izolacja podposadzkowa
piwnic zabezpiecza przed przedostawa-
niem siê wody przez warstwy pod³ogowe
(czy to na skutek naporu wody od spodu
przy wysokim poziomie wody gruntowej,
czy te¿ podci¹gania kapilarnego). Musi
byæ wykonana na ca³ej powierzchni (naj-
lepiej przyklejona do pod³o¿a) i wywiniê-
ta na œciany. W ¿adnym wypadku nie mo-
¿e zostaæ uszkodzona podczas dalszych
robót wykoñczeniowych.

Materia³y hydroizolacyjne
Najogólniej wyró¿niamy cztery grupy

rodzajowe materia³ów hydroizolacyj-
nych: zaprawy, materia³y bitumiczne , fo-
lie hydroizolacyjne, inne materia³y niebi-
tumiczne.

Zaprawy
S¹ to cienkowarstwowe mineralne za-

prawy uszczelniaj¹ce (inaczej mikroza-
prawy). W sk³ad tych polimerowo-ce-
mentowych zapraw wchodzi cement, se-
lekcjonowane kruszywo mineralne, w³ók-
na i dodatki (modyfikowane ¿ywice,
zwi¹zki hydrofobowe itp.). Je¿eli zaprawa
wystêpuje w postaci elastycznej – a takie
stosuje siê w 99% przypadków (zwykle
wtedy s¹ to zaprawy dwusk³adnikowe)
dochodzi do tego wodna dyspersja poli-
merów akrylowych zapewniaj¹cych
znaczn¹ elastycznoœæ zaprawy po zwi¹za-
niu. Dodatkow¹ cech¹ zapraw cemento-
wych jest mo¿liwoœæ k³adzenia ich na wil-
gotne pod³o¿a. W wielu przypadkach s¹
one alternatyw¹ dla przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych izolacji bitu-
micznych. Ich sk³ad ustala siê tak, aby
stanowi³y trwa³e, elastyczne i szczelne za-
bezpieczenie przed wod¹. 

Zalet¹ omawianych izolacji jest ich
niewielka gruboœæ, a co za tym idzie i ciê-
¿ar. Ju¿ kilkumilimetrowa warstwa wyko-
nana z tych materia³ów mo¿e stanowiæ izo-
lacjê typu ciê¿kiego i doskonale chroniæ
nawet przed wod¹ wystêpuj¹c¹ pod ciœnie-
niem. Doskona³a przyczepnoœæ do pod³o¿y
budowlanych oraz ³atwoœæ kszta³towania
na powierzchniach o skomplikowanych
kszta³tach to równie¿ niebagatelne zalety.
Stosuj¹c izolacjê z cienkowarstwowych za-
praw cementowych, mo¿na bezpoœrednio
do niej mocowaæ np. ok³adziny ceramicz-
ne (szczególnie istotne w strefie coko³o-
wej). Zaprawy te mog¹ byæ stosowane rów-
nie¿ jako izolacja pozioma, zarówno ³aw

fundamentowych jak i posadzek. Nie wy-
magaj¹ one zazwyczaj gruntowania, co
upraszcza nieco proces ich aplikacji.

Zwi¹zane zaprawy s¹ odporne na
czynniki atmosferyczne takie, jak cykle
zamarzania i odmarzania, szkodliwy
wp³yw soli zawartych w wodzie, zachowu-
j¹ elastycznoœæ w bardzo niskich tempera-
turach, doskonale przylegaj¹ do pod³o¿a
i s¹ odporne na dyfuzjê dwutlenku wêgla. 

Producenci mikrozapraw uszczelnia-
j¹cych oferuj¹ tak¿e dodatkowe produkty
(bêd¹ce w istocie sk³adnikami systemu
uszczelnieñ), pozwalaj¹ce na uszczelnie-
nie tzw. miejsc krytycznych, do których
zaliczamy przede wszystkim przejœcia rur
instalacyjnych oraz dylatacje. W przypad-
ku uszczelnienia przejœcia rurowego przy
obci¹¿eniu wilgoci¹ lub wod¹ nie bêd¹c¹
pod ciœnieniem, uszczelnienie z mikroza-
prawy nale¿y „doci¹gn¹æ” do otworu
w œcianie, na styku rura – œciana nale¿y
wykonaæ wyoblenie z bitumicznej masy
uszczelniaj¹cej, uwa¿aj¹c aby jej gruboœæ
w miejscu wyoblenia nie wynosi³a wiêcej
ni¿ 2 cm. Bitumiczna masa uszczelniaj¹ca
powinna zachodziæ na mikrozaprawê
przynajmniej 15 cm. Uszczelnienie takie
mo¿na wykonaæ tak, jak pokazano na
rys. �, lub zastosowaæ gotowe rozwi¹za-
nia oferowane przez producentów mate-
ria³ów uszczelniaj¹cych. Przy wodzie pod
ciœnieniem konieczne mo¿e byæ zastoso-
wanie wk³adek wzmacniaj¹co-doszczel-
niaj¹cych lub specjalnych ko³nierzy do-
szczelniaj¹cych �.

Dylatacje uszczelnia siê specjalnymi
taœmami wtapiaj¹c ich brzegi w warstwê
niezwi¹zanej zaprawy uszczelniaj¹cej. 

Przyk³adowe produkty rynkowe: ela-
s tyczna  zaprawa  uszcze ln ia j¹ca
Superflex D1 (Deitermann), zaprawa
ulepszona tworzywami sztucznymi
Plastikol KM10 (Deitermann).

Materia³y bitumiczne pow³okowe
Grubowarstwowe, modyfikowane po-

limerami pow³oki bitumiczne (tzw.
uszczelnienia alternatywne).Jest to nowa
generacja materia³ów uszczelniaj¹cych,
ró¿ni¹ca siê parametrami i charakterysty-
k¹ od opisanych powy¿ej. S¹ to materia³y
jedno– lub wielosk³adnikowe, bezzapa-
chowe, bezrozpuszczalnikowe, o niemal
natychmiastowej odpornoœci na deszcz,
pozwalaj¹ce na szybkie zasypanie wyko-
pów fundamentowych, o dobrej przyczep-
noœci do pod³o¿a, nierzadko nie wymaga-
j¹ce gruntowania. Ich niebagateln¹ zalet¹
jest tak¿e to, ¿e w zale¿noœci od gruboœci
warstwy mog¹ stanowiæ zarówno izolacjê
przeciwwilgociow¹ jak i przeciwwodn¹.
Znacznie u³atwia to pracê wykonawcy,
a mo¿liwoœæ nak³adania mechanicznego
pozwala na szybkie izolowanie du¿ych
powierzchni. Modyfikowane tworzywami
sztucznymi emulsje bitumiczne s¹ mie-
szanin¹ bitumów i wody, produkowanych
z u¿yciem odpowiednich emulgatorów
i dodatków modyfikuj¹cych. Na³o¿one na
œcianê, po oddaniu wody tworz¹ zamkniê-
t¹, trwale elastyczn¹ pow³okê.

Dostêpne na rynku materia³y ró¿ni¹
siê liczb¹ sk³adników, a co za tym idzie
sposobem i czasem schniêcia. Jedno-
sk³adnikowe materia³y izolacyjne s¹ od-
porne na deszcz po ca³kowitym wyschniê-
ciu. Dwusk³adnikowe masy, na skutek
pewnych specyficznych w³aœciwoœci roz-
tworu potrafi¹ w czasie twardnienia wi¹-
zaæ nawet bez dostêpu powietrza lub
w obecnoœci wody. S¹ one niemal natych-
miast odporne na deszcz i szybko wi¹¿¹.
Bitumiczne sk³adniki masy nie s¹ wyp³u-
kiwane i nie dostaj¹ siê do otaczaj¹cego
gruntu i wód gruntowych. Nanoszenie
jest mo¿liwe przy pomocy pacy, szpachli,
wa³ka lub pêdzla oraz mechanicznie (od-
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� Zasady uszczelniania przejœæ rurowych ela-
styczn¹ zapraw¹ cementow¹ przy obci¹¿eniu
wod¹ bezciœnieniow¹ 

� Uszczelnienie dylatacji budynku przy posa-
dowieniu na tym samym fundamencie 



powiednim aparatem natryskowym), jed-
no lub wielowarstwowo, z lub bez w³ók-
niny zbroj¹cej.

Przyk³adowe produkty rynkowe:
DeKaDizol EKO S (DKD)

Bitumiczne pow³okowe roztwory
i masy izolacyjne. S¹ bezszwowe, tzn. po-
krywaj¹ ca³¹ uszczelnian¹ powierzchniê
jednolit¹ warstw¹. Odpowiednie modyfi-
katory powoduj¹, ¿e niektóre preparaty
mo¿na stosowaæ tak¿e na lekko wilgotne
pod³o¿a. S¹ elastyczne, a sposób nak³ada-
nia umo¿liwia pokrywanie powierzchni
o skomplikowanych kszta³tach. W tej gru-
pie materia³ów mo¿emy wyszczególniæ:
emulsje asfaltowe, odporne dodatkowo na
rozcieñczone kwasy i zasady, anionowe –
do stosowania generalnie w okresie letnim
podczas ³adnej pogody oraz kationowe –
które mo¿na nak³adaæ na zawilgocone
pod³o¿a i w niskich temperaturach. Do-
stêpne s¹ tak¿e emulsje modyfikowane
dodatkami lateksowymi – s¹ one przezna-
czone szczególnie na porowate pod³o¿a.
Drug¹ grupê stanowi¹ roztwory asfaltowe
na bazie rozpuszczalników (nie nadaj¹ siê
do kontaktu ze styropianem). Mog¹ byæ
stosowane jako izolacja przeciwwilgocio-
wa i przeciwwodna. Wymagaj¹ podczas
nak³adania suchego pod³o¿a i ³adnej po-
gody. Lepiki (mieszanina asfaltu, dodat-
ków uplastyczniaj¹cych i ewentualnie wy-

pe³niaczy) s¹ stosowane do przyklejania
papy na pod³o¿ach cementowych) oraz do
wykonywania samodzielnej pow³oki izo-
lacyjnej. Ostatni¹ grup¹ s¹ masy bitumicz-
ne. Wymagaj¹ wczeœniejszego zagrunto-
wania pod³o¿a, stosuje siê je jako cienko–
lub grubowarstwow¹ izolacjê, tak¿e z wto-
pion¹ w³óknin¹ zbroj¹c¹. 

Przyk³adowe produkty rynkowe:
DeKaDizol R (DKD), DeKaDizol P (DKD)

Materia³y bitumiczne rolowe – papy
Materia³y rolowe – papy w zale¿noœci

od kryteriów podzieliæ mo¿na na: papy
asfaltowe na tekturze, papy asfaltowe na
welonie z w³ókien szklanych, papy asfal-
towe zgrzewalne na osnowie z tkaniny
szklanej i welonu szklanego (osnowa
zdwojona przeszywana), papy asfaltowe
na w³ókninie przeszywanej; papy izola-
cyjne, podk³adowe, wierzchniego krycia;
modyfikowane elastomerem SBS, plasto-
merem APP, modyfikowane OCB, mody-
fikowane m¹czk¹ chlorytowo-serycytow¹
oraz oksydowane (utleniane). Stosowane
s¹ do izolacji pionowej i poziomej, mocu-
je siê je do pod³o¿a na lepik, klej, dostêp-
ne s¹ te¿ papy termozgrzewalne lub samo-
przylepne.

Papy asfaltowe na tekturze stosuje siê
jeszcze do izolacji chroni¹cych obiekty
i ich elementy przed dzia³aniem wilgoci.
Pap na tekturze nie powinno siê stosowaæ
przy wodzie napieraj¹cej (pod ciœnieniem). 

Papy asfaltowe na welonie z w³ó-
kien szklanych wystêpuj¹ w dwóch ty-
pach – jako papa podk³adowa P i wierzch-
niego krycia W. Stosowane s¹ w pokry-
ciach dachowych na sztywnym pod³o¿u
oraz w warstwowych izolacjach przeciw-
wodnych. Pap tego typu nie wolno zagi-
naæ i wywijaæ na powierzchnie pionowe.

Papy termozgrzewalne na osnowie
z tkaniny szklanej i welonu szklanego
stosuje siê do izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych o podwy¿szonej
wytrzyma³oœci mechanicznej oraz do kry-
cia dachów. Wystêpuj¹ w wersji podk³a-
dowej i wierzchniego krycia, z posypk¹
mineraln¹ (z grysu, ³upka czy bazaltu)
oraz przek³adk¹ antyadhezyjn¹.

Papy na w³ókninie przeszywanej
stosowane s¹ do izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych oraz jako dolna
warstwa pokryæ dachów. Papy termo-
zgrzewalne produkowane s¹ na osnowie
z w³ókna szklanego lub poliestrowej. Ma-
sa asfaltowa, któr¹ powleczona jest osno-
wa zazwyczaj modyfikowana jest elasto-
merem SBS lub plastomerem APP. Ela-
stomer SBS nadaje papie znaczn¹ ela-
stycznoœæ nawet w niskich temperaturach
(do -40° C). Papy te mo¿na ³¹czyæ z inny-
mi rodzajami pap. Papy modyfikowane
plastomerem APP polecane s¹ na dachy
o wiêkszym nachyleniu. Modyfikowane
OCB maj¹ najszerszy zakres stosowania,
jednak s¹ dro¿sze od innych i przez to
mniej popularne, szczególnie w budow-
nictwie jednorodzinnym. Papy termo-
zgrzewalne mo¿na stosowaæ do wszelkich
izolacji przeciwwodnych oraz do pokryæ
dachów. Spotykane s¹ te¿ papy samoprzy-
lepne, które po zerwaniu folii ochronnej
przyklejamy do odpowiednio przygoto-
wanego pod³o¿a. Mo¿na je stosowaæ do
izolacji przeciwwodnych, nale¿y jednak
zadbaæ o warstwê os³aniaj¹c¹ i dociskaj¹-
c¹ do pod³o¿a.

Podstawow¹ zalet¹ pap jest szybkoœæ
ich uk³adania, natychmiastowa odpor-
noœæ na wodê i odpornoœæ na uszkodze-
nia.

Folie hydroizolacyjne
Folie p³askie stosowane s¹ coraz czê-

œciej do wykonywania przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych izolacji funda-
mentów oraz œcian piwnic, stanowi¹c al-
ternatywê dla papy 	. Folie mo¿na uk³a-
daæ niemal na œwie¿ym betonie, zachowu-
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	 P³askie folie hydroizolacyjne (fot. Marma)

Czy mo¿esz poleciæ dobr¹ ekipê murarsk¹? – poleæ j¹ innym (str. 247)
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j¹ one te¿ elastycznoœæ nawet w ujemnych
temperaturach. S¹ za to bardzo wra¿liwe
na uszkodzenia mechaniczne, szczególnie
przedziurawienia i rozdarcia, dlatego nie-
które rodzaje folii s¹ zbrojone siatk¹ z po-
lietylenu lub polipropylenu. Folie wyma-
gaj¹ g³adkiego pod³o¿a, bez ostrych i wy-
staj¹cych fragmentów.

Folie p³askie produkowane s¹ z poli-
etylenu (PE – minimalna gruboœæ od
0,20 mm), polichlorku winylu (PVC
o gruboœci zazwyczaj 0,6 mm-2 mm) lub
polietylenu o du¿ej gêstoœci (PE-HD).
Wytrzyma³oœæ mechaniczna folii zale¿y
od jej gruboœci, im folia grubsza, tym jest
mniej podatna na przypadkowe uszkodze-
nia i przebicia oraz sztywniejsza. Bardzo
du¿ym u³atwieniem s¹ folie samoprzylep-
ne, nie wymagaj¹ce stosowania dodatko-
wych materia³ów przy ³¹czeniu. Tak¿e fo-
lie zgrzewane (³¹czone przez zgrzewanie)
u³atwiaj¹ wykonanie szczelnego po³¹cze-
nia miêdzy pasami folii. 

Folie t³oczone s¹ produkowane z po-
lietylenu HDPE (o du¿ej gêstoœci). Mo¿-
na je stosowaæ na powierzchniach piono-
wych, szczególnie gdy jest wykonany dre-
na¿. Charakteryzuj¹ siê ³atwoœci¹ monta-
¿u (mocuje siê je do listwy startowej, na

któr¹ zak³ada siê foliê a zak³adki uszczel-
nia siê specjaln¹ mas¹ lub samoprzylep-
nymi taœmami) i bardzo du¿¹ wytrzyma-
³oœci¹ mechaniczn¹, co pozwala stosowaæ
je jako warstwê ochronn¹ przy zasypywa-
niu wykopu. Ich gruboœæ wynosi zazwy-
czaj 0,5 mm-0,9 mm, a wysokoœæ wyt³o-
czenia od 3 do 12 mm. Na powierzch-
niach pionowych wyt³aczane folie s³u¿¹
jako os³ona w³aœciwych izolacji przeciw-
wodnych przed uszkodzeniem mecha-
nicznym. Dostêpne s¹ te¿ folie wzmoc-
nione siatk¹ poliestrow¹, polipropyleno-
w¹, czy te¿ z w³ókna szklanego, jak rów-
nie¿ geow³óknin¹.

Z folii wykonuje siê izolacje pozio-
me i pionowe. W przypadku izolacji po-
ziomych, oprócz przygotowania pod³o¿a
bardzo istotne jest staranne ³¹czenie ze
sob¹ pasów folii. Folie ³¹czy siê na zak³ad
przynajmniej 30 cm; dla folii klejonych
samoprzylepn¹ taœm¹ zak³ad powinien
wynosiæ 10 cm. Do izolacji przeciwwod-
nych stosuje siê natomiast folie zgrzewa-
ne lub samoprzylepne (te ostatnie mog¹
wymagaæ gruntowania pod³o¿a). Do izo-
lacji przeciwwilgociowych ³aw i œcian sto-
sujemy folie gruboœci minimum 0,4 mm,
do izolacji pionowych oraz izolacji pozio-
mej pod³óg – minimum 0,2 mm. W przy-
padku izolacji przeciwwodnych folia sto-
sowana na œciany pionowe nie powinna
byæ cieñsza ni¿ 0,4 mm.

Przy wykonywaniu pionowych izola-
cji przeciwwilgociowych wystarczy za-
k³ad rzêdu 30 cm. Folia p³aska nie musi
byæ mechanicznie mocowana do pod³o¿a,
mo¿e byæ podczas uk³adania delikatnie
obsypywana gruntem. Jej dolny koniec
musi jednak byæ wywiniêty na lawê fun-
damentow¹, a sama folia nie mo¿e byæ
rozci¹gana podczas zagêszczania obsypki. 

Do izolacji przeciwwodnej stosuje siê
kombinacjê folii p³askiej z wyt³aczan¹ –
folia p³aska jest zazwyczaj samoprzylepna
(alternatywnie mo¿na stosowaæ mecha-
niczne mocowanie jej do pod³o¿a, zazwy-
czaj za pomoc¹ lepików asfaltowych i kle-
jów), po³¹czenia musz¹ byæ zgrzewane lub
klejone, folia kube³kowa (wyt³aczana) sta-
nowi natomiast dodatkow¹ ochronê przed
uszkodzeniami.

Folie s¹ odporne na temperatury od
-30°C do +80°C, nie wydzielaj¹ szkodli-
wych substancji do wód gruntowych, s¹
odporne na dzia³anie znajduj¹cych siê
w gruncie agresywnych substancji i nie
rozprzestrzeniaj¹ ognia. Ich monta¿ mo¿e
odbywaæ siê niemal w dowolnych warun-
kach atmosferycznych. Stosuj¹c folie izola-
cyjne nale¿y pamiêtaæ przede wszystkim
o kilku szczegó³ach: pod³o¿e musi byæ
równe, oczyszczone i bez ostrych krawê-
dzi, do ³¹czenia folii nale¿y stosowaæ tylko
œrodki zalecane przez jej producenta oraz
nie nale¿y szukaæ pozornych oszczêdnoœci
stosuj¹c np. zbyt cienk¹ foliê  lub rezygnu-
j¹c z niezbêdnej w danej sytuacji warstwy
ochronnej. Przyk³ad izolacji z zastosowa-
niem folii pokazano na 
. 

Inne materia³y niebitumiczne
Membrany – produkowane zazwy-

czaj z syntetycznego kauczuku – nie wy-
magaj¹ gruntowania pod³o¿a, musi jed-
nak¿e byæ ono suche i czyste. Mo¿na je
uk³adaæ w szerokim zakresie temperatur
(nawet w temperaturach poni¿ej zera), s¹
bardzo trwa³e i wytrzyma³e.

Dombudujemy2 0 0 4 3
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 Przyk³ad izolacji z wykorzystaniem folii izo-
lacyjnej 
1. folia o gruboœci min. 0,2 mm; 2. folia o gru-
boœci min. 0,4 mm; 3. folia o gruboœci
min. 0,4 mm; 4. p³yta 
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��Drena¿ opaskowy (rys. Wavin)
1,2,3, – rura drenarska PVC, 4 – studzienka
drenarska rewizyjna, 5 – studzienka drenar-
ska, 6 – rura kanalizacyjna



Izolacje bentonitowe – p³yty zawie-
raj¹ce granulowany bentonit w warstwie
ochronnej z tektury. Trzeba je uk³adaæ na
suchym i odpowiednio równym pod³o¿u.
Innym rodzajem uszczelnienia bentoni-
towego s¹ membrany, w których tekturê
zast¹piono foli¹ i b³on¹ ochronn¹. Mo¿na
je wówczas stosowaæ tak¿e na wilgotnych
pod³o¿ach.

Bentonit jest materia³em, który pod
wp³ywem wilgoci zwiêksza swoj¹ objê-
toœæ. Naniesiony na œciany fundamento-
we, tworzy szczeln¹ skorupê wype³niaj¹c¹
wszelkie nierównoœci i pêkniêcia.

Drena¿
¯eby u³atwiæ jak najszybsze odprowa-

dzenie wód opadowych z s¹siedztwa ³aw
i œcian fundamentowych budynków posa-
dowionych na gruntach nieprzepuszczal-
nych i s³abo przepuszczalnych, stosuje siê
drena¿.Jego zadaniem jest odprowadzenie
nagromadzonej wody do:
■ rowów melioracyjnych;
■ g³êbszych warstw gruntu; 
■ specjalnych zbiorników; 
■ instalacji. 

Poniewa¿ drena¿ ma wp³yw na pro-
jekt fundamentów, ewentualna decyzja
dotycz¹ca jego wykonania i rodzaju po-
winna byæ podjêta ju¿ we wstêpnej fazie
projektu. U³o¿enie drena¿u najlepiej po-
wierzyæ wyspecjalizowanej firmie.

W zale¿noœci od kierunku odp³ywu
wody rozró¿niamy drena¿ poziomy (opas-
kowy lub powierzchniowy) oraz drena¿
pionowy.

Drena¿ opaskowy sk³ada siê z syste-
mu rur (ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych) okalaj¹cych budynek, które
zbieraj¹ gromadz¹c¹ siê wodê (oraz
ewentualnie wodê z drena¿u powierzch-
niowego) i odprowadzaj¹ j¹ do zbiera-
czy �. Prawid³owo zaprojektowany dre-
na¿ opaskowy powinien obejmowaæ
wszystkie zagro¿one elementy budynku,
³¹cznie z wystêpami i wnêkami. Drena¿
powinien byæ u³o¿ony ze sta³ym spad-
kiem (od 0,5 do 2%). 

Drena¿ powierzchniowy wykonuje
siê w przypadku, gdy mo¿liwy jest do-
p³yw wody od spodu budynku (przez
pod³ogê lub p³ytê fundamentow¹). Mo¿e
sk³adaæ siê z rur lub warstwy filtracyjnej
ze ¿wiru albo t³ucznia ceglanego. Je¿eli
pod warstw¹ filtracyjn¹ znajduje siê grunt
nieprzepuszczalny, w warstwie filtracyj-

nej tak¿e umieszcza siê rury,
które odprowadzaj¹ wodê do
drena¿u opaskowego. 

Drena¿ pionowy odpro-
wadza wodê zbieraj¹c¹ siê
w wykopie do drena¿u opa-
skowego. Warstwy pionowe
drena¿u wykonuje siê ze ¿wi-
ru i luŸno u³o¿onych przy
œcianie elementów betono-
wych, cegie³, p³yt z tworzywa
sztucznego.

Przyk³ady hydroizolacji
fundamentów
Przypadek 1 
Budynek jest posadowiony na grun-

tach przepuszczalnych, a poziom wód
gruntowych jest niski, nastêpuje szyb-
kie odprowadzenie wody opadowej
przez warstwy przepuszczalne i nie ist-
nieje zagro¿enie dzia³aniem wody pod
ciœnieniem. Stosuje siê wówczas izola-
cjê typu lekkiego. Najczêœciej wykonu-
je siê j¹ jako kilkuwarstwow¹ pow³okê
ochronn¹: 

a) z kilku warstw pow³ok bitumicz-
nych nak³adanych na zimno lub na gor¹-
co (poniewa¿ pow³oki bitumiczne nawet
przy kilku warstwach maj¹ niewielk¹ gru-
boœæ, rola izolacji tego typu polega przede
wszystkim na zamkniêciu porów
w wierzchniej warstwie œciany);

b) ze szczelnego tynku lub uszczel-
niaj¹cych wypraw pow³okowych. 

Izolacjê typu lekkiego wyprowadza
siê na wysokoœæ 30-50 cm ponad poziom
terenu. W sytuacji krótkotrwa³ego dzia³a-
nia wody zawieszonej pod ciœnieniem,
warstwê ochronn¹ mo¿na wykonaæ tylko
pod warunkiem istnienia skutecznego
drena¿u.

Przypadek 2
Budynek jest posadowiony na grun-

tach s³abo przepuszczalnych, przy jedno-
czeœnie niskim poziomie wód grunto-
wych, woda jest odprowadzana z s¹siedz-
twa fundamentów wolniej, ni¿ to siê dzie-
je w przypadku gruntów przepuszczal-
nych. Istnieje wiêc mo¿liwoœæ krótko-
trwa³ego wystêpowania w gruncie wody
zawieszonej pod ciœnieniem. Wykonuje
siê wówczas izolacjê typu œredniego: 

a) z dwóch warstw papy lub folii skle-
jonych lepikami i pokrytych pow³ok¹
ochronn¹; 

b) z dwóch warstw masy bitumiczno-
polimerowej (w pierwsz¹ warstwê wtapia
siê tkaninê zbroj¹c¹ z w³ókna szklanego
powlekanego tworzywem sztucznym); 

c) w formie wanny z betonu szczel-
nego. 

Izolacjê wyprowadza siê na wyso-
koœæ oko³o 50 cm powy¿ej poziomu, do
którego jest potrzebna ze wzglêdu na
mo¿liwy poziom wody zawieszonej. Do-
piero wy¿ej mo¿na u³o¿yæ izolacjê typu
lekkiego.

Przy mo¿liwoœci d³ugotrwa³ego dzia-
³ania wody zawieszonej pod ciœnieniem
izolacjê tego typu mo¿na stosowaæ tylko
pod warunkiem wykonania skutecznego
drena¿u.

Przypadek 3
Je¿eli wystêpuje wysoki poziom wód

gruntowych lub mo¿liwe jest d³ugotrwa³e
wystêpowanie w gruncie wody zawieszo-
nej pod ciœnieniem, wykonuje siê izolacjê
typu ciê¿kiego: 

a) w formie wanny wodoszczelnej,
któr¹ uzyskuje siê przez wylanie p³yty
fundamentowej ³¹cznie ze œcianami fun-
damentowymi oraz u³o¿enie od zewn¹trz
(pod p³yt¹ fundamentow¹ i po zewnêtrz-
nej stronie œcian) izolacji z trzech warstw
papy lub folii; 

b) w formie wanny wewnêtrznej z be-
tonu szczelnego;

c) z dwóch warstw masy bitumiczno-
polimerowej z wtopion¹ siatk¹ zbroj¹c¹.

Izolacjê wyprowadza siê na wysokoœæ
oko³o 50 cm powy¿ej najwy¿szego spo-
dziewanego poziomu wody gruntowej
(a najlepiej ponad powierzchniê terenu).
Nad ni¹ stosuje siê kolejno izolacje typu
œredniego i typu lekkiego. 

�
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