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Osuszanie nieinwazyjne
Nagrzewanie

Osuszanie to przeprowadza si  za pomoc  nagrzewnic umieszczanych w zawil-

goconych pomieszczeniach. Ogrzewaj  one powietrze do temperatury kilkudzie-

si ciu stopni, co powoduje intensywne odparowywanie wilgoci z warstw po-

wierzchniowych muru, a  do uzyskania tzw. równowagi wilgotno ci – stosownie 

do materia u. Trzeba jednak zaznaczy , e metoda ta nie zawsze jest skuteczna, 

cz sto bowiem wilgo  z wierzchniej warstwy przegrody spychana jest podczas 
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ogrzewania w g b muru i po wy czeniu 

nagrzewnic – pewna jej ilo  wraca na po-

wierzchni .

Do osuszania gor cym powietrzem  mo -

na wykorzysta  nagrzewnice elektrycz-

ne gazowe oraz olejowe, które wydmuchu-

j  powietrze o temperaturze od 50 do 250°C. 

Podczas suszenia temperatura w pomiesz-

czeniu nie powinna przekroczy  35°C, wy -

sza bowiem mog aby wywo a  zbyt du e

ci nienia pary wodnej w murach i doprowa-

dzi  do ich zniszczenia.

Istotn  kwesti  w przypadku osuszania 

cian gor cym powietrzem jest skuteczna 

wentylacja pomieszcze , gdy warunek ten 

pozostaje niespe niony, osuszanie nagrzew-

nic  daje tylko efekty powierzchniowe. Bez 

zapewnienia szybkiego odprowadzania wil-

goci na zewn trz budynku dochodzi do cyr-

kulacji powietrza w pomieszczeniu i odda-

wania wilgoci suchym fragmentom przegród. 

Absorpcja

Osuszanie absorpcyjne polega na odebra-

niu wody z zawilgoconych materia ów przez 

otaczaj ce je suche powietrze, które uzysku-

je si  przez zastosowanie specjalnego urz -

dzenia ze rodkiem absorbuj cym wod

– mo e nim by el silikonowy lub krze-

mionkowy b d  chlorek litu. Przez urz -

dzenie przepuszcza si    wilgotne powie-

trze z pomieszczenia. Nast pnie powietrze 

jest podgrzewane, a pó niej – ju  jako suche 

– powraca do pomieszczenia, aby po raz ko-

lejny nasyci  si  par  wodn . Zebran  w ten 

sposób wilgo  odprowadza si  na zewn trz. 

Ca y proces powtarza si  a  do ca kowitego 

osuszenia murów. 

Kondensacja 

Osuszanie kondensacyjne przegród polega 

na osuszaniu powietrza w pomieszczeniach 

przez skroplenie zawartej w nim pary wod-

nej. W wyniku tego obni a si  znacznie wil-

gotno  wzgl dna powietrza, a wilgo  za-

warta w murze – odparowuje. Nast pnie 

powietrze zasysane jest przez wentyla-

tor i przesy ane na ozi biaj cy parownik. 

Tu nast puje kondensacja pary wodnej. 

Kondensat zbiera si  w zbiorniku, sk d pom-

pa odprowadza go do kanalizacji. Osuszacze 

kondensacyjne dzia aj  skutecznie w tempe-

raturze od 0° do +40°C, lecz optymaln  tem-

peratur  jest 25°C. 

Zatem obie metody – absorpcja i kon-

densacja – oparte s  na tej samej zasadzie. 

W obydwu nast puje przesuwanie si  grani-

cy strefy wilgotnej w g b przegrody, a wil-

go  oddawana jest nast pnie przez dyfuzj

pary wodnej. Zjawisko to zmniejsza szyb-

ko  wysychania przegrody, dlatego opisa-

ne metody s  tym efektywniejsze, im szczel-

niejsze jest osuszane pomieszczenie.

Mikrofale

Ta metoda funkcjonuje podobnie jak ku-

chenka mikrofalowa – nast puje nagrze-

wanie nie tylko powierzchniowe muru, ale 

równie  g bszych jego warstw. Wilgo  za-

warta w murze zamienia si  w par  wodn

i przenika na zewn trz jak te  do wewn trz 

pomieszczenia sk d jest usuwana dzi ki in-

 Schemat budowy i dzia ania osuszacza kondensacyjnego  Antena tubowa urz dzenia do osuszania mikrofalowego. Anteny ustawia 
si  na stojakach przy zawilgoconej cianie

wentylator

parownik

spr arka

skraplacz

powietrze 

wilgotne

powietrze 

suche

2,5%
to maksymalny poziom wilgoci w cianach, któreto maksymalny poziom wilgoci w cianach, które 

mo na uzna za suchemo na uzna  za suche

12%
toto ALARMOWYALARMOWY poziom wilgoci w cianchpoziom wilgoci w cianch 

(np. po powodzi); s one mokre(np. po powodzi); s  one mokre 
i wymagaj natychmiastowego osuszeniai wymagaj  natychmiastowego osuszenia
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Kolejne etapy dzia ania metod
iniekcyjn
1  W odst pie ok. 8-12 cm 

wywierca si  otwory o rednicy 
ok. 28 mm. Otwory powinny by
wykonane uko nie w cianie, pod 
k tem ok. 30°. Musz  by  one 
krótsze o ok. 5 cm od grubo ci

ciany. Nast pnie otwory 
nale y przedmucha  spr onym 
powietrzem.
2  Przygotowanie mleka 

wapiennego (tylko w przypadku, 
gdy mur nie zawiera wapna).
1 cz  obj to ciow  wapna 
gaszonego nale y zmiesza
z 10 cz ciami obj to ciowymi 
wody. Po czasie dojrzewania 
– ok. 10 min. –  trzeba zebra
wierzchni , klarown  cz
mleka – bez osadzonych drobin 
wapna – i wprowadzi  za pomoc
odpowiedniego naczynia 
do otworów. Otwory nale y
dwukrotnie wype ni  mlekiem 
wapiennym zanim nasycanie 
rodkiem hydrofobowym zostanie 

rozpocz te.
3 , 4  Nast puje aplikacja 

preparatu iniekcyjnego. 
Wywiercone otwory nape niane 
s  preparatem na bazie 
krzemianów do uszczelniania 
przeciw wilgoci podci ganej 
kapilarnie (np. Mautrol®

Bohrloch-Flussig). Otwory 
powinny przez ca y czas by
wype nione do 2/3 wysoko ci.
P yn nale y dolewa  tak d ugo, 
a  mur nie b dzie ju  przyjmowa
wi cej cieczy (czas aplikacji 
1-3 dni).3

2

4

tensywnej wentylacji. Niestety mikrofale s

szkodliwe dla organizmów ywych, dlatego 

podczas jej stosowania trzeba ci le stoso-

wa  si  do zasad BHP.

Osuszanie inwazyjne
Iniekcja 

Istota dzia ania metod iniekcyjnych za-

wiera si  w stworzeniu przegrody hydro-

fobowej lub uszczelniaj cej. Tak  przegro-

d  uzyskuje si , opró niaj c pory i kapilary 

z wody i wprowadzaj c na to miejsce rodki 

hydrofobowe. 

Termoiniekcja

Metod  t  stosuje si  w celu utworze-

nia bariery przed podsi kaniem kapilar-

nym. Polega ona na nawierceniu w mo-

krych murach nieprzelotowych otworów 

i wdmuchiwaniu w nie za pomoc  zesta-

wu urz dze  termowentylacyjnych suche-

go ciep ego powietrza o ustalonej tempera-

turze i pr dko ci przep ywu, a nast pnie 

utworzeniu w osuszonych murach bloka-

dy hydrofobowej, czyli bariery dla wilgo-

ci. Po wst pnym osuszeniu w otwory wt a-

cza si rodek do iniekcji – roztwór ywicy 

metylosilikonowej w rozpuszczalnikach 

organicznych.

G ówn  zalet  tej metody jest szybko

osuszania, a blokad  hydrofobow  przed 

wilgoci  kapilarn  uzyskuje si  ju  po 

paru godzinach od zako czenia  hydro-

fobizacji. 

Iniekcja krystaliczna

Stosuje si  j  w przypadku, gdy budynek 

uleg  zawilgoceniu na skutek podci gania 

kapilarnego wód gruntowych. Jej podstawo-

we dzia anie polega na utworzeniu w po-

rach i kapilarach materia u budowlanego 

warstwy izolacyjnej z wykrystalizowanych 

nierozpuszczalnych w wodzie minera ów.

Metoda opiera si  na wykorzystaniu cie-

czy kapilarnych do penetracji i krystali-

zacji, w wyniku czego zostaj  uszczelnio-

ne pory i kapilary materia u budowlanego. 

Zaczyna sie od wywiercenia w osuszanym 

murze otworów iniekcyjnych o rednicy 

oko o 30 mm. Odwierty musz  by  p ytsze 

o 5 cm. od grubo ci ciany. Otwory wier-

ci si  w jednej linii – równolegle do pozio-

Wilgo  powoduje obni enie wytrzyma o ci murów, czyli podstawowych 

elementów konstrukcyjnych – zmniejsza izolacyjno  termiczn

i w konsekwencji doprowadza do przemarzania budynku

fot Koesterfot Koester
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mu pod ogi, w odst pach co 8-12 cm, naj-

lepiej z jednej strony muru oraz pod k tem 

30°. Otwory nale y przedmucha  spr -

onym powietrzem. Nast pnie wlewa si

w nie oko o 0,5 l wody dla lepszego zwil-

enia muru w strefie iniekcji, a potem 

wprowadza do otworu mieszanin  wody, 

cementu portlandzkiego i aktywatora krze-

mianowego. Jego uszczelniaj ce dzia anie 

polega na tym, e penetruj c w promieniu 

oko o 7-8 cm od rodka otworu iniekcyjne-

go, powoduje on wytr cenie w kapilarach 

nierozpuszczalnych w wodzie zwi zków. 

Krystalizacja przebiega na tyle powoli, e

dzi ki podci ganiu kapilarnemu preparat 

przenika równomiernie w ca ym obszarze 

wokó  otworu. 

Blokad  przeciwwilgociow  uzyskuje si

w okresie tygodnia. Iniekcja krystaliczna 

daje praktycznie bezterminowo trwa  izo-

lacj . Technologia iniekcji krystalicznej jest 

te  zdecydowanie najta sza i daje tym lep-

sze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony. 

Technologi  iniekcji krystalicznej mo na 

stosowa  równie  do wytwarzania pionowej 

izolacji przeciwwilgociowej od strony we-

wn trznej obiektów – bez konieczno ci od-

kopywania murów od zewn trz. 

Sta e obni anie wilgotno ci
W ród metod polegaj cych na sta ym ob-

ni aniu wilgotno ci najbardziej popular-

ne s : otwory z wprowadzonym rodkiem 

higroskopijnym, otwory Knappena, ak-

tywne ekrany wentylacyjne oraz elektro-

osmoza. 

Osuszanie za pomoc rodka  higro-

skopijnego. Polega na umieszczeniu w na-

wierconych wcze niej otworach perfo-

rowanych woreczków zawieraj cych 

zwi zki chemiczne o du ej absorpcji wil-

goci. Woreczki wymienia si  po  okresie 

ok. jednego miesi ca – jest to bowiem 

czas wystarczaj cy, aby absorber wch o-

n  wilgo .

Otwory Knappena, zwyk e lub z bruz-

d  grzejn . Metoda ta polega na wywier-

ceniu w murze otworów o rednicy 3-5 cm 

i g boko ci do ¾ szeroko ci muru – w celu 

zwi kszenia powierzchni odparowania wil-

goci. Otwory mog  by  wiercone w taki 

sposób, e cz  si  ze sob , tworz c kana

w kszta cie kolanka. Rz d dolnych otworów 

mo e by  po aczony p ytk  bruzd , w któ-

rej umieszcza si  kabel grzejny intesyfikuj -

cy odparowanie wilgoci. Niestety procesowi 

temu towarzyszy znaczne zasolenie wyst -

puj ce w strefie otworów. 

Niektóre pomieszczenia w naszych domach s  w wi kszym stopniu ni  pozosta e nara o-

ne na gromadzenie si  wilgoci. W nich mo na zastosowa  osuszacze domowe, które w:

kuchniach i azienkach – obni aj  ilo  pary wodnej oraz likwiduj  przykry zapach, 

piwnicach – zapobiegaj  skraplaniu si  wody na cianach, likwiduj  problem ple ni i grzybów 

pralniach i suszarniach – likwiduj  nad-

miar pary wodnej, skracaj  czas susze-

nia, zapobiegaj  rozwojowi mikroorga-

nizmów,

pomieszczeniach remontowanych –

przyspieszaj  proces wysychania (par-

kietu, farby, tynku) podczas przeprowa-

dzanych prac,

zalanych pomieszczeniach – skracaj

czas potrzebny na wysuszenie podmo-

k ych cian.

Wilgo  od wewn trz

Do osuszania starych domów i kamienic wykorzystuje si  metody, któ-

re nie ingeruj  w konstrukcj  budynku. W takich przypadkach mo na 

zastosowa  aparaty emituj ce fale elektromagnetyczne, które  powo-

duj  odwrócenie kapilarnego podci gania – ruch wilgoci odbywa si

z góry na dó . Woda zostaje sprowadzona do gruntu i mury pozo-

staj  suche. Czas trwania procesu zale y od stopnia zawilgoce-

nia, grubo ci i rodzaju murów i mo e wynosi  od kilku miesi cy 

do trzech lat.

Metoda elektrofizyczna

 Zawilgocony budenek przed zastosowaniem metody elektrofizycznej (a) 
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 Ten sam budynek po zastosowaniu metody elektrofizycznej 
(do osuszania wykorzystano urz dzenie aquastop) (b)



BUDUJEMY DOM 1–2/200896

TEMAT NUMERU Dom przyjazny alergikowi

Aktywne ekrany wentylacyjne 

S  to stawiane na zewn trz lub wewn trz 

budynku cianki grubo ci ¼–½ ceg y, wy-

murowane na poziomej izolacji przeciw-

wilgociowej w odleg o ci od 6 do 14 cm od 

zawilgoconej ciany. Wysoko cianki po-

winna umo liwi  odprowadzenie wilgotne-

go powietrza na zewn trz budynku. 

W tunelu powsta ym pomi dzy now

i star  przegrod  wymusza si  wentylato-

rami ruch powietrza. Powietrze wdmuchu-

je si  przez pozostawione w ciance otwory 

nawiewne, usytuowane w dolnych partiach 

muru  oko o 10 cm od posadzki, a wydmuchu-

je przez otwory wywiewne zostawione wy-

ej, zwykle na wysoko ci oko o 30 cm nad po-

ziomem terenu. Osuszanie odbywa si  dzi ki 

ruchowi powietrza w szczelinie pomi dzy 

dobudowanym ekranem a zawilgoconym mu-

rem. Wykonanie zewn trznych ekranów wy-

maga zwykle wykonania drena u, umo li-

wiaj cego odprowadzenie wody opadowej. 

Elektroosmoza

Wykorzystuje si  tu pr d sta y, który prze-

p ywa pomi dzy za o onymi w murze elek-

trodami i powoduje przemieszczanie wil-

goci z jego górnych partii do cz ci dolnej 

i dalej do gruntu. Niestety ca y proces trwa 

d ugo i okresowo nale y korygowa  parame-

try pr du p yn cego przez instalacj  w za-

le no ci od stopnia zawilgocenia ciany. 

 Osuszacz profesjonalny przyspieszaj cy 
osuszanie tynków, szlicht (przed po o eniem 
pod óg, a szczególnie drogich, egzotycznych 
parkietów). Stosowany tak e do ogólnego 
osuszania przed po o eniem, np. p yt karton-
gipsowych, p ytek ceramicznych, tapet czy te
przed malowaniem

podcinanie murów
    –  a cuchami widiowymi (ceg a): 380-480 z /m2

powierzchni przekroju ciany
    –  a cuchami lub lin  diamentow  (kamie ,

beton): 830-1000 z /m2 powierzchni przekroju  
ciany

wbijanie blach: od 600 z /m2 powierzchni 
przekroju ciany

– ceny brut to – 

INFO RYNEK

Ile kosztuje wykonanie izolacji poziomej?

  METODY MECHANICZNE

Ile kosztuje osuszanie murów?

termoiniekcja: 550-650 z /m2 powierzchni 
zewn trznej ciany 
grawitacyjna, parafinowa: 420-1200 z /m2

powierzchni zewn trznej ciany
niskoci nieniowa (do 1,5 MPa):

    –  z odbiciem tynku i na o eniem nowego:  
650-1250 z /m.b. ciany w obrysie

    –  z osuszaniem mikrofalowym: 620-760 z /m2

powierzchni zewn trznej ciany
wysokoci nieniowa (do 10 MPa): ok. 330 z /m.b. 

ciany w obrysie (przy grubo ci ciany 70-80 cm)

PRZYDATNE ADRESY

Materia y do osuszania
ABAX           022 863 71 89  www.abax.pl
HYDROSTOP  022 633 83 98 www.hydrostop.pl
ISOLIT         015 842 08 93  www.isolit.pl
STO-ISPO     022 511 61 01  www.sto.pl
TORGGLER EKOR
                 042 717 27 37  www.torggler-ekor.pl

Osuszanie metod  iniekcji
ABAX           022 863 71 89  www.abax.pl
AKTYWATOR 022 827 15 41  www.i-k.pl
AWAT          022 683 92 48 www.awat.com.pl
BUDWOD      022 736 22 52  www.budwod.com.pl
DARIA          068 378 11 49  www.e-osuszanie.com.pl
DOORPOL     071 783 70 78  www.doorpol.com
INIEKT SYSTEM    
                 085 744 72 06  www.iniektsystem.com.pl
LEX-BUD       032 342 06 93  www.lexbud.ic.pl
MC BAUCHEMIE 
                 061 286 45 00  www.mc-bauchemie.com.pl
W-ART         089 535 97 92  www.w-art.com.pl

Osuszanie metod  termoiniekcji
TERBUD       022 759 10 67  www.terbud.com.pl

Osuszanie metod  mikrofalow
ABAX           022 863 71 89  www.abax.pl
IZOSERWIS    032 414 03 98  www.izoserwis.pl
PLAZMATRONIKA 
                 071 332 66 66  www.plazmatronika.pl
WEKAMI       058 552 79 71  www.wekami.com

Osuszanie metod  podcinania murów
PRINZ          061 863 80 88 www.prinz-polska.com.pl
W-ART         089 535 97 92  www.w-art.com.pl

Osuszanie metod  elektrofizyczn
AQUAPOL     074 854 58 91  www.aquapol.pl
STRUCTUM   081 747 00 14  www.structum.com.pl 
WIGOPOL      012 422 50 90  www.wigopol.pl

Odgrzybianie 
ABAX           022 863 71 89  www.abax.pl
EKOM          081 532 14 44  www.ekom.pl
PLAZMATRONIKA
                 071 332 66 66  www.plazmatronika.pl
LEX-BUD       032 342 06 93  www.lexbud.ic.pl
RAYART       0602 351 644  www.rayart.pl

  METODY INIEKCYJNE
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sorpcyjne (przy 15-procentowym  stopniu 
zawilgocenia): ok. 130 z /m2 powierzchni 
zewn trznej ciany
kondensacyjne: 35-70 z /m2 powierzchni 
zewn trznej ciany
mikrofalowe: ok. 135 z /m3

elektroosmoza: ok. 60 z /m2 powierzchni 
zewn trznej ciany
przy pomocy urz dze  osuszaj cych: ok. 65 z /h 
pracy urz dzenia
drena  odwadniaj cy: ok. 392 z /m.b. 

(cena zale y od stopnia zawilgocenia budynku 
oraz grubo ci muru)
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