MODERNIZACJA

azienka

azienka jak nowa
i bez bïÚdów

azienka po remoncie to w naszej wyobraěni przede wszystkim nowe
okïadziny Ăcian i podïogi oraz nowe przybory sanitarne. Tymczasem
wymiany lub modernizacji zwykle wymagajÈ równieĝ instalacje.

Modernizacja ïazienki to spore wyzwanie,
bo wzglÚdy estetyczne trzeba umiejÚtnie pogodziÊ z wymogami technicznymi, inaczej
w zmodernizowanej ïazience nie bÚdzie ani
ïadnie, ani wygodnie. W kwestiach estetycznych nie warto siÚ kierowaÊ chwilowÈ modÈ,
lecz raczej wybieraÊ rozwiÈzania ponadczasowe, bo zmieniÊ odnowionÈ ïazienkÚ nie
jest ïatwo – to nie pokój, w którym bez kïopotu moĝemy przemalowaÊ Ăciany i poprzestawiaÊ wszystkie sprzÚty.
Tym razem skupmy siÚ na tym, jak uniknÈÊ najczÚstszych bïÚdów. Wbrew pozorom
nie jest to trudne, gdy wiemy, na co zwracaÊ
uwagÚ, dokonujÈc wyboru w sklepie i oceniajÈc jakoĂÊ pracy wykonawcy. Dla odmiany
z pozoru drobny bïÈd, np. przy wyborze pïytek, moĝe skomplikowaÊ pozostaïe prace.
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Stare instalacje na nowe
Stara instalacja kanalizacyjna jest zwykle
wykonana z rur ĝeliwnych, a wodociÈgowa
– z rur stalowych. SÈ one podatne na korozjÚ i zarastanie osadami. W starych domach
wymiany wymaga teĝ najczÚĂciej instalacja elektryczna – czÚsto wykonana jeszcze
z dwuĝyïowych przewodów aluminiowych
– daleka od dzisiejszych standardów bezpieczeñstwa. Zmiany planujemy teĝ czÚsto w instalacji grzewczej i wentylacyjnej.
Wymiana wszystkich tych instalacji wymaga zwykle prac rozbiórkowych, wiÚc
warto jÈ wykonaÊ kompleksowo – przy okazji wymiany zniszczonych okïadzin Ăcian
i podïogi.
Woda i kanalizacja. Zaczynamy od dokïadnego zmierzenia i narysowania w ska-

li planu pomieszczenia, by przeanalizowaÊ
róĝne warianty jego aranĝacji.
Na planie trzeba zaznaczyÊ pion kanalizacyjny. O ile bowiem przewody instalacji wodociÈgowej, elektrycznej i ogrzewczej
moĝna prowadziÊ praktycznie dowolnie, to
swoboda podïÈczenia przyborów sanitarnych do kanalizacji jest ograniczona – trzeba zachowaÊ okreĂlone odlegïoĂci od pionu,
a rury muszÈ byÊ uïoĝone z odpowiednim
spadkiem i nieïatwo je ukryÊ, bo majÈ duĝÈ
ĂrednicÚ. Zasady wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej omówiono w tym numerze w Raporcie na stronach 94–112.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe mniej typowe pomysïy na urzÈdzanie ïazienki mogÈ wymuszaÊ szczególne rozwiÈzania instalacyjne,
na przykïad wanna wolno stojÈca poĂrodku

fot. Pipelife

Jarosïaw Antkiewicz

azienka

OszczÚdzamy
wodÚ
Nowoczesne przybory i armatura sanitarna umoĝliwiajÈ oszczÚdne gospodarowanie wodÈ. Najpopularniejsze sÈ spïuczki
z funkcjÈ „stop”, w których ponowne naciĂniÚcie przycisku przerywa wypïyw wody,
oraz spïuczki wyposaĝone w dwa przyciski, z których mniejszy sïuĝy do spïukiwania miski ustÚpowej mniejszÈ iloĂciÈ wody
(najczÚĂciej 1/3 objÚtoĂci spïuczki).
Zuĝycie wody w domu moĝna teĝ zmniejszyÊ przez zastosowanie baterii jednouchwytowych (przyspieszajÈ ustawianie
temperatury wody) lub termostatycznych
(samoczynnie ustawiajÈ ĝÈdanÈ temperaturÚ). Jeszcze mniej wody zuĝywa siÚ dziÚ-

o izolacji ĝóïto-zielonej). Musi byÊ ona doprowadzona do wszystkich gniazd i wypustów
oĂwietleniowych (ěródeï Ăwiatïa). Przewody
elektryczne warto uïoĝyÊ w elastycznych
rurkach (peszlach) umieszczonych w bruzdach Ăciennych, dziÚki czemu w razie potrzeby moĝliwa bÚdzie ich wymiana bez niszczenia nowych okïadzin i kucia Ăcian.
UrzÈdzeñ zasilanych z sieci oraz gniazd
i ïÈczników nie wolno umieszczaÊ bliĝej niĝ
60 cm od strefy wyznaczonej przez krawÚdzie
wanny lub brodzika. Bliĝej (nawet wewnÈtrz
wanny) wolno instalowaÊ tylko urzÈdzenia zasilane bardzo niskim napiÚciem (12 V)
przez specjalny transformator bezpieczeñstwa
umieszczony poza strefÈ zagroĝenia.
Obwody zasilane z sieci muszÈ byÊ zabezpieczone wyïÈcznikiem nadmiarowoprÈdowym oraz róĝnicowoprÈdowym o prÈdzie zadziaïania (czuïoĂci) nie wiÚkszym
niĝ 30 mA, zamontowanymi w rozdzielnicy
domu albo w dodatkowej skrzynce (podrozdzielnicy) bliĝej ïazienki.
JeĂli rury wodociÈgowe i/lub kanalizacyjne bÚdÈ metalowe (zwykle miedziane), to
elektryk musi ponadto wykonaÊ tzw. poïÈczenia wyrównawcze pomiÚdzy bateriami
czerpalnymi.

Instalacja elektryczna. Stara instalacja
elektryczna nie odpowiada zwykle dzisiejszym wymogom bezpieczeñstwa. NowÈ instalacjÚ elektryk ma obowiÈzek wykonaÊ
zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami, jednak czÚsto jest to lekcewaĝone. InstalacjÚ
wykonuje siÚ z przewodów o ĝyïach miedzianych. Typowe przekroje ĝyï to 2,5 mm2
w przewodach prowadzÈcych do gniazd
oraz 1,5 mm2 w instalacji oĂwietleniowej.
Przewody o wiÚkszym przekroju stosuje siÚ
do zasilania urzÈdzeñ duĝej mocy – w ïazienkach sÈ to najczÚĂciej przepïywowe
podgrzewacze wody, które czÚsto wymagajÈ
instalacji trójfazowej, zwanej „siïÈ”.
Instalacja elektryczna musi byÊ wykonana
przewodami z odrÚbnÈ ĝyïÈ ochronnÈ (PE,
strefa II

strefa I

ki bateriom bezdotykowym (z czujnikiem
ruchu), jednak ich ceny sÈ bardzo wysokie i trudno bÚdzie zrównowaĝyÊ róĝnicÚ
w cenie zakupu.

pomieszczenia wymaga ukrycia wszystkich
przewodów w podïodze, co w istniejÈcej ïazience moĝe byÊ bardzo trudne.
Wykonanie nowych instalacji moĝna uïatwiÊ, jeĂli wybierze siÚ przybory wiszÈce na
stelaĝach podtynkowych, bo rury moĝna bÚdzie ukryÊ za ĂciankÈ instalacyjnÈ; w gotowej ïazience takie przybory uïatwiÈ utrzymanie czystoĂci. Dlatego warto rozwaĝyÊ
ten wariant, choÊ ceny przyborów na stelaĝach sÈ wyĝsze niĝ typowych stojÈcych,
ich wymiana na nowe jest bardziej kïopotliwa i ïÈcznie ze ĂciankÈ zajmujÈ nieco wiÚcej
miejsca niĝ przybory stojÈce.

0,6 m

strefa III

strefa 0

W ïazience wydziela siÚ strefy zagroĝenia.
Gniazda i ïÈczniki zasilane z sieci instaluje siÚ dopiero poza strefÈ II

fot. TECE

Stelaĝe podtynkowe pozwalajÈ na ïatwe ukrycie elementów instalacji

Wentylacja. Podczas kÈpieli w ïazience powstaje bardzo duĝo pary wodnej, którÈ wydajna wentylacja powinna jak najszybciej
usuwaÊ. Zaparowane lustra i rosa na pïytkach Ăciennych to znak, ĝe wentylacja nie
dziaïa wystarczajÈco sprawnie. Zjawiska te,
czÚste w domach jednorodzinnych z wentylacjÈ grawitacyjnÈ, sÈ szczególnie dokuczliwe w ïazienkach poïoĝonych na poddaszu,
gdzie kanaïy wentylacyjne sÈ bardzo krótkie.
Wobec niedostatecznego dziaïania wentylacji
wilgoÊ utrzymuje siÚ tam dïugo, co sprzyja
rozwojowi pleĂni na spoinach pïytek wokóï

fot. Eureka

Wentylator wyciÈgowy szybko usunie
nadmiar wilgoci z ïazienki. Najlepiej, jeĂli
steruje nim czujnik wilgotnoĂci powietrza
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mach, w których stare okna wymieniono na
nowe, bez nawiewników w ramach okiennych, a wiÚc praktycznie caïkowicie szczelne. WystarczajÈcego napïywu powietrza nie
zapewniajÈ teĝ zwykle okna z tzw. funkcjÈ
rozszczelniania. JeĂli juĝ takie wstawiliĂmy,
to najlepiej zamontowaÊ odrÚbne nawiewniki Ăcienne – przerobienie ram w juĝ wstawionych oknach jest moĝliwe, ale zwykle
nieopïacalne.

”

fot. Elektra

Elektryczne maty grzejne sÈ ïatwe w montaĝu
i podnoszÈ poziomu podïogi

Grzejnik rurowy w ïazience nie tylko grzeje, ale
jest takĝe wieszakiem i suszarkÈ na rÚczniki

Bez wydajnej wentylacji,
zwykle mechanicznej,
nie moĝe siÚ obyÊ ĝadna
ïazienka

”

Ogrzewanie. Temperatura w ïazience powinna byÊ wyĝsza niĝ w innych pomieszczeniach. Dobrze, jeĂli ogrzewanie zapewnia nie tylko tÚ podwyĝszonÈ temperaturÚ,
ale takĝe skuteczne suszenie rÚczników.
Bardzo przydajÈ siÚ do tego grzejniki rurowe o ksztaïcie drabinki. JeĂli sÈ wodne, warto je wyposaĝyÊ w grzaïkÚ elektrycznÈ, aby
moĝna byïo z nich korzystaÊ takĝe poza sezonem grzewczym – w wilgotne dni letnie,
gdy instalacja c.o. nie pracuje.
W ïazienkach cenione jest teĝ ogrzewanie podïogowe. DziÚki niemu nie stajemy
bosÈ stopÈ na zimnych w dotyku pïytkach.
W modernizowanych starych domach stosuje siÚ gïównie elektryczne maty grzejne,
bo praktycznie nie podnoszÈ poziomu podïogi – matÚ moĝna zatopiÊ w warstwie kleju do pïytek. Wykonanie w obrÚbie starej
instalacji c.o. wodnego ogrzewania podïogowego jest znacznie trudniejsze – przede
wszystkim dlatego, ĝe woda zasilajÈca grzejniki ma zbyt wysokÈ temperaturÚ, a uïoĝenie rur wymaga znacznego podniesienia poziomu podïogi.

fot. De’Longh

Nowe Ăciany i podïoga

wanny i brodzika i powoduje, ĝe Ăwieĝo wyprane rÚczniki bardzo dïugo nie wysychajÈ,
przez co nabierajÈ przykrego zapachu.
W takich pomieszczeniach wskazane jest
zastosowanie wentylatorów wyciÈgowych.
Wentylator najlepiej zamontowaÊ tak, by nie
hamowaï grawitacyjnego ruchu powietrza,
gdy jest wyïÈczony. W tym celu trzeba wykonaÊ dodatkowy otwór wentylacyjny w Ăcianie kanaïu powyĝej wentylatora i oba otwory
zamaskowaÊ kratkami wentylacyjnymi.
Wentylator moĝe byÊ uruchamiany rÚcznie (zwykïym ïÈcznikiem elektrycznym) lub
automatycznie – przez czujnik wilgotnoĂci
powietrza. Wentylator bywa takĝe ïÈczony
w jeden obwód ze ěródïem Ăwiatïa, jednak
nie jest to najlepsze rozwiÈzanie, bo powinien on dziaïaÊ przez pewien czas takĝe po
naszym wyjĂciu z ïazienki, a Ăwiatïo jest
wówczas zbÚdne. RozwiÈzaniem jest w takiej sytuacji zastosowanie wyïÈcznika czasowego – wentylator zostaje wyïÈczony dopiero kilka minut po zgaszeniu Ăwiatïa.
Zapewnienie skutecznego wywiewu to nie
wszystko. Powietrze musi mieÊ takĝe którÚdy
napïynÈÊ do ïazienki na miejsce usuwanego.
Dlatego drzwi ïazienkowe muszÈ mieÊ otwory w dolnej czÚĂci lub byÊ podciÚte u doïu
skrzydïa; zgodnie z przepisami powierzchnia
otworów lub szczeliny musi wynosiÊ co najmniej 200 cm2 (drzwi o standardowej szerokoĂci 80 cm trzeba wiÚc podciÈÊ o 2,5 cm).
Zapewnienie w ïazience podciĂnienia,
które zasysa do niej powietrze, sprawia teĝ,
ĝe przykre zapachy nie rozprzestrzeniajÈ siÚ
z ïazienki do innych pomieszczeñ.
Wentylacja ïazienki i pozostaïych pomieszczeñ nie bÚdzie jednak skuteczna, jeĂli brak dostÚpu Ăwieĝego powietrza do
budynku. Zdarza siÚ tak najczÚĂciej w do-

Podïoĝe. ¥ciany powinny byÊ równe, „trzymaÊ pion” na caïej swej wysokoĂci, a kÈty
pomiÚdzy nimi powinny byÊ proste. Tylko
wówczas moĝna szybko i bez kïopotu uïoĝyÊ
na nich pïytki ceramiczne. CzÚsto jednak
Ăciany bardzo odbiegajÈ od ideaïu.
Podïoĝe pod pïytki musi byÊ mocne, czyste i odpylone. NajczÚĂciej caïkowicie usuwa siÚ stare okïadziny. CzÚsto okazuje siÚ, ĝe
klej do pïytek (a niekiedy jeszcze zaprawa cementowa zamiast niego) trzyma siÚ mocniej
niĝ stary tynk, który odpada razem z pïytkami. Takie luěne, odspajajÈce siÚ od Ăciany,
fragmenty tynku trzeba caïkowicie usunÈÊ,
a miejsca po nich uzupeïniÊ nowÈ zaprawÈ.
To pracochïonne, ale moĝna przy tej okazji
wyrównaÊ powierzchniÚ Ăcian. W skrajnych
przypadkach okazuje siÚ, ĝe caïy tynk nadaje siÚ tylko do wymiany. Zamiast ukïadaÊ od
nowa tradycyjny tynk, moĝna siÚ takĝe zdecydowaÊ na wykonanie tzw. suchego tynku,
czyli obïoĝenie Ăcian pïytami gipsowo-kartonowymi – w ïazience koniecznie odmiany
uodpornionej na wilgoÊ (zielone pïyty).
Rzadko stosowanym rozwiÈzaniem jest
pozostawienie starej okïadziny na Ăcianach lub podïodze i przyklejenie do niej
nowej warstwy. Warto siÚ nad nim zastanowiÊ tylko wówczas, gdy stare pïytki trzymajÈ siÚ mocno, tworzÈ równe podïoĝe i ponadto dajÈ siÚ zmatowiÊ w wystarczajÈcym
stopniu, by klej trzymaï siÚ mocno ich powierzchni. Unikamy co prawda skuwania
pïytek i wyrównywania podïoĝa, ale ïazienka zostaje nieco pomniejszona, a modernizacja instalacji jest utrudniona.
W pobliĝu wanny i brodzika naleĝy zabezpieczyÊ Ăciany i podïogÚ przed wnikaniem wody, bo wbrew pozorom okïadzina
z pïytek nie tworzy wodoszczelnej bariery.
NajczÚĂciej uĝywa siÚ do tego mas uszczelniajÈcych nazywanych „pïynnÈ foliÈ”.
Pïytki. WybierajÈc pïytki, powinniĂmy
zwracaÊ uwagÚ nie tylko na ich wyglÈd, lecz
takĝe na powtarzalnoĂÊ wymiarów i regularnoĂÊ ksztaïtu oraz jednolitoĂÊ odcienia.
Takĝe pïytki w pierwszym gatunku mogÈ
mieÊ wady, które utrudniajÈ ich uïoĝenie.
Nawet niewielkie, poniĝej 1 mm, róĝnice wymiarów pïytek sÈ przyczynÈ kïopotów,
szczególnie na duĝych powierzchniach, bo
bïÚdy zwykle narastajÈ z kaĝdÈ uïoĝonÈ pïytkÈ. Róĝne mogÈ byÊ nie tylko wymiary boków,
ale takĝe gruboĂÊ pïytek lub ich powierzchnia moĝe byÊ po prostu krzywa (zwichrowana). Nie warto kupowaÊ pïytek, w których
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fot. Ceramika Gres

azienka

StarannoĂÊ klejenia i wykonywania spoin decyduje o ostatecznym wyglÈdzie podïogi i Ăcian,
a takĝe o trwaïoĂci okïadziny

NajczÚĂciej róĝnice wymiarów zdarzajÈ siÚ przy
ïÈczeniu pïytek dekoru i zwykïych, pochodzÈcych
od róĝnych producentów

w jednej partii czÚsto zdarzajÈ siÚ odchylenia.
Prostym sposobem sprawdzenia powtarzalnoĂci wymiarów jest przyïoĝenie dwóch pïytek bokami do siebie na pïaskiej, równej powierzchni – np. ladzie sklepowej lub szybie.
JeĂli da siÚ dostrzec róĝnicÚ dïugoĂci boków,
to znak, ĝe bïÈd jest duĝy i uwidoczni siÚ na
Ăcianie. GruboĂÊ pïytek takĝe moĝna wówczas
porównaÊ – gdy krawÚdzie siÚ stykajÈ, jedna
nie moĝe wystawaÊ ponad drugÈ. To samo powtarzamy, kïadÈc obie pïytki stronami licowymi do doïu, ewentualnie takĝe skïadajÈc
je tymi stronami do siebie. Dopuszczalne jest
tylko regularne zmniejszenie gruboĂci pïytek
przy samej krawÚdzi (wynika z technologii
produkcji). Niewielkie róĝnice w gruboĂci pïytek da siÚ skompensowaÊ dziÚki warstwie kleju, choÊ oczywiĂcie utrudniajÈ pracÚ. Róĝnice
pozostaïych wymiarów wymagajÈ juĝ niestety
szlifowania krawÚdzi przez glazurnika.
Uwaga! Pïytki ozdobne zwane dekorami mogÈ
siÚ nieznacznie róĝniÊ wymiarami od pïy-

tek gïadkich, szczególnie jeĂli pochodzÈ od
innego producenta – mimo ĝe ich nominalne wymiary sÈ jednakowe. Kaĝde z tych pïytek mogÈ byÊ dobrej jakoĂci, ale nie sposób ich
razem ïadnie uïoĝyÊ lub bÚdzie to wymagaïo
pracochïonnego szlifowania.
Odcieñ pïytek, podobnie jak ich wymiary,
trzeba sprawdziÊ, wybierajÈc losowo kilkanaĂcie sztuk z róĝnych opakowañ. Róĝnice
odcieni dotyczÈ czÚsto pïytek z róĝnych serii produkcyjnych, zatem numer serii warto
sprawdziÊ na opakowaniach caïej kupowanej partii. DoĂwiadczeni glazurnicy ukïadajÈ pïytki, biorÈc je na przemian z kilku
opakowañ. DziÚki temu niewielkie róĝnice
barw sÈ praktycznie niemoĝliwe do zauwaĝenia. Natomiast duĝe pïaszczyzny o odmiennym odcieniu rzucajÈ siÚ w oczy.
Uwaga! Pïytki przycinane najlepiej umieszczaÊ w moĝliwie maïo eksponowanych
miejscach – przy podïodze czy w tym rogu
pomieszczenia, którego nie widzimy, korzy-

stajÈc z wiÚkszoĂci przyborów sanitarnych.
Klejenie. JakoĂÊ i trwaïoĂÊ okïadziny zaleĝy
od wïaĂciwego naïoĝenia kleju: powinien on
tworzyÊ pod pïytkÈ ciÈgïÈ warstwÚ. Nakïada
siÚ go na czystÈ, odpylonÈ ĂcianÚ pacÈ zÚbatÈ – im warstwa grubsza, tym zÚby powinny
byÊ wiÚksze. Wykonawcy niekiedy oszczÚdzajÈ, nakïadajÈc tylko placki kleju na duĝe
pïytki. Takie przyklejenie moĝe okazaÊ siÚ
zbyt sïabe, ponadto pod pïytkÈ powstajÈ
puste przestrzenie uïatwiajÈce penetracjÚ
wody, a niecaïkowicie podparta pïytka moĝe
ïatwo pÚknÈÊ, gdy zechcemy jÈ nawierciÊ,
by zawiesiÊ na Ăcianie póïkÚ czy zamocowaÊ uchwyt.
Spoinowanie. Wypeïnianie spoin pomiÚdzy pïytkami, zwane teĝ fugowaniem, wymaga szczególnej starannoĂci i jest doĂÊ
pracochïonne. WïaĂciwie przygotowana
masa do spoinowania ma konsystencjÚ bardzo gÚstej pasty, jednak nie wolno jej rozrzedzaÊ, by uïatwiÊ sobie pracÚ, bo zawierajÈca zbyt duĝo wody nadmiernie siÚ
kurczy w czasie wysychania i traci wytrzymaïoĂÊ, a wskutek tego – wypeïnienie spoin ïatwo siÚ wykrusza.
Kaĝda masa do spoinowania przeznaczona jest do wykonywania spoin o okreĂlonej
szerokoĂci. Trzeba to sprawdziÊ na opakowaniu, zanim dokonamy zakupu.
Uwaga! MasÈ do spoinowania nie naleĝy wypeïniaÊ styków Ăcian ani ich poïÈczeñ z podïogÈ, gdyĝ wskutek „pracy” Ăcian
i stropów masa ïatwo by pÚkaïa. W takich
miejscach naleĝy uĝyÊ gotowych profili
z tworzywa sztucznego lub wypeïniÊ szczeliny trwale elastycznym silikonem sanitarnym (szczególnie przydatnym, jeĂli szczelina jest nierówna).

INFO RYNEK
Robocizna:
– skucie starych okïadzin:
– skucie starego tynku i uïoĝenie nowego:
– uïoĝenie nowych pïytek:
– wykonanie nowego punktu wod.-kan.:
– montaĝ przyboru sanitarnego
(wanny, umywalki, sedesu):
– modernizacja instalacji elektrycznej:

od 20 zï/m2;
od 30 zï/m2;
od 40 zï/m2,
(cena wzrasta dla maïych pïytek);
ok. 100 zï;
ok. 50 zï;
30–50 zï za punkt.

Ile kosztuje remont ïazienki?

Materiaïy:
– pïytki ceramiczne:
– klej do pïytek:
– masa do spoinowania:
– hydroizolacja:
– umywalka:
– miska ustÚpowa ze spïuczkÈ (kompakt):
– wanna akrylowa 140 × 70 cm
lub kabina prysznicowa z brodzikiem:

od 30 zï/m2;
od 5 zï (za ok. 3 kg/m2);
od 3 zï (za ok. 0,5 kg/m2);
10–20 zï/m2;
od 150 zï;
od 250 zï;
od 500 zï.

PRZYDATNE ADRESY
CERAMIKA GRES
DEN BRAVEN EAST
ELEKTRA
EUREKA

pl

041 375 93 30
061 896 17 40
022 843 32 82
061 652 03 41

www.ceramikagres.pl
www.denbraven.pl
www.elektra.pl
www.eureka.poznan.pl

GEBERIT
OPOCZNO
PARADY¿
TECE

022 843 06 96
044 754 81 00
0 800 55 66 77
071 38 39 100

www.geberit.pl
www.opoczno.com
www.paradyz.com.pl
www.tece.pl
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Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!

