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Sk¹d bierze siê wilgoæ 
Wilgoæ w domu mo¿e pojawiaæ siê

w wyniku:   
� przecieków spowodowanych opadami

atmosferycznymi;
� nieszczelnoœci instalacji;
� podsi¹kania kapilarnego  i przenikania

wód gruntowych;
� kondensacji pary wodnej.

Przecieki mog¹ pochodziæ z dachu,
orynnowania, nieszczelnych okien
i drzwi, jak te¿ z instalacji wodoci¹gowej,
grzewczej czy kanalizacyjnej. Niekiedy
bywaj¹ one trudne do zauwa¿enia, gdy¿
woda mo¿e przemieszczaæ siê wewn¹trz
œciany, w miejscach trudnodostêpnych
i dopiero po pewnym czasie objawy zawil-
gocenia staj¹ siê widoczne. Wykrycie ta-
kich przecieków – jeœli nie ma wyraŸnych
œladów wilgoci – nastêpuje najczêœciej
podczas sprawdzania stanu instalacji lub
dachu. Ze wzglêdu na lokalne nieszczel-
noœci, zawilgocenie najczêœciej dotyczy
niewielkiej powierzchni, ale w przypadku

gromadzenia siê wody np. pod pod³og¹
skutki mog¹ obejmowaæ ca³y dom �.

Podsi¹kanie kapilarne wody z gruntu
nale¿y do najczêstszych przyczyn trwa³e-
go zawilgocenia starych domów, w któ-
rych nie ma izolacji przeciwwilgociowej
lub zosta³a ona zniszczona. Charaktery-
stycznym objawem przenikania wody t¹
drog¹ jest pojawienie siê wilgotnych,
z czasem pokrytych pleœni¹ lub grzybem,
plam na œcianach  na styku z pod³og¹ par-
teru oraz bia³ych wykwitów solnych na
elewacji. Zale¿nie od stopnia zawilgoce-
nia gruntu oraz rodzaju fundamentów
plamy te siêgaj¹ na ró¿n¹ wysokoœæ nad
pod³og¹ i czêsto zauwa¿a siê równie¿ od-
padanie tynku w tych miejscach. Nato-
miast œciany i pod³oga w piwnicy mog¹
byæ zawilgocone w wyniku przenikania
wody  z gruntu – zarówno opadowej, jak
i gruntowej, wywieraj¹cej parcie hydro-
statyczne na przegrody. Napór wody
gruntowej  i jej wnikanie przez nieszczel-
noœci objawia siê wyraŸnymi przeciekami
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Wilgoæ sprzyja rozwojowi
pleœni i grzybów, jest

wiêc szczególnie niebez-
pieczna dla alergików.

W u¿ytkowanym od wielu
lat domu mo¿e wystêpo-

waæ „od zawsze” lub
pojawia siê nagle „nie

wiadomo sk¹d”. Uzyska-
nie dobrego mikroklimatu

w budynku, w którym od
d³u¿szego czasu wystê-

puje nadmierne zawilgo-
cenie, wymaga przepro-

wadzenia bardzo staran-
nej kontroli w celu znale-

zienia jego Ÿróde³. Czêsto
konsekwencj¹ zawilgoce-

nia jest koniecznoœæ
przeprowadzenia

gruntownych prac
remontowych.  

WILGOĆ
w starym domu

fot. Ekom

Cezary Jankowski
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a niekiedy nawet „fontann¹” tryskaj¹c¹
z pod³ogi lub œciany. Natomiast mokre,
ale nie kapi¹ce plamy na œcianach lub
w pasie przypod³ogowym to objaw prze-
nikania wilgoci z gruntu, np. podci¹ganej
kapilarnie. 

Zawilgocenie domu na skutek kon-
densacji pary wodnej to najczêœciej sku-
tek niedostatecznej wentylacji pomiesz-
czeñ oraz s³abego ich ogrzewania. Czêsto
zawilgocenie takie nastêpuje ju¿ w czasie
budowy domu i jego wykañczania, gdy
z chêci oszczêdnoœci ograniczamy lub
w ogóle nie ogrzewamy domu przed jego
zasiedleniem. W efekcie dom nie mo¿e
dostatecznie wyschn¹æ z wilgoci techno-
logicznej (wody zawartej w zaprawach,
tynkach), a niska temperatura sprzyja do-
datkowemu zawilgoceniu w wyniku kon-
densacji pary wodnej zawartej w powie-
trzu. Zdarza siê wiêc, ¿e zanim w domu
ktoœ zamieszka, ju¿ powstaj¹ warunki
sprzyjaj¹ce rozwojowi pleœni i grzybów.
W starych domach czêst¹ przyczyn¹ za-
wilgocenia jest wykraplanie siê pary wod-
nej w miejscach, gdzie wystêpuj¹ mostki
cieplne a tak¿e w miejscach, gdzie prze-
biegaj¹ rury z zimn¹ wod¹. 

W przypadku ogólnego zawilgocenia
kondensacja pary wodnej nastêpuje nie
tylko na widocznych elementach domu,
ale równie¿ wewn¹trz œcian, stropów i da-
chu – jeœli nie zosta³a w nich umieszczona
izolacja paroszczelna, a przenikaj¹ca przez
przegrody para wodna nie mo¿e swobod-
nie wydostawaæ siê na zewn¹trz. Problem
ten dotyczy zw³aszcza przegród o kon-
strukcji drewnianej, ocieplanej styropia-
nem, gdzie niski opór dyfuzyjny  samej
konstrukcji umo¿liwia wnikanie i konden-
sacjê pary w warstwie izolacji termicznej.

Ocena
Zawilgocenie elementów budynku

objawia siê w postaci zacieków widocz-
nych na œcianach i pod³odze, ciemnych
plam pokrytych pleœniowym meszkiem,
b¹dŸ bia³ych wykwitów solnych, charak-
terystycznym zapachem stêchlizny uno-
sz¹cym siê w powietrzu. O nadmiernej
wilgotnoœci œwiadcz¹ te¿ odklejaj¹ce siê
tapety, wypaczenie pod³óg drewnianych
lub butwienie przechowywanej  w szafach
odzie¿y, butów. Elementy drewniane mo-
g¹ te¿ zostaæ w wilgotnych i nieprzewiew-
nych miejscach pora¿one przez grzyby
domowe, co nie tylko negatywnie wp³ywa
na mikroklimat w pomieszczeniach, ale
równie¿ prowadzi do zniszczenia samego
drewna. Idealnym miejscem do rozwoju
grzybów s¹ przestrzenie podpod³ogowe,
piwnice oraz niewentylowane przestrze-
nie stropodachów.

Uwaga. Wszystkie elementy drewnia-
ne musz¹ mieæ mo¿liwoœæ odparowania
wilgoci w razie ich zamokniêcia. Dlatego
niedopuszczalne jest umieszczanie ich
np. miêdzy dwiema warstwami folii pa-
roszczelnej. B³êdem jest równie¿ pokrycie
drewnianej pod³ogi wyk³adzin¹ PVC,
która uniemo¿liwi wyschniêcie drewna
w przypadku jej zalania.

Jak mierzyæ wilgotnoœæ
Pomiar wilgotnoœci w domu jest bar-

dzo istotnym elementem oceny stanu bu-
dynku oraz prawid³owej jego eksploatacji.
Dlatego sta³ym wyposa¿eniem powinien
byæ wilgotnoœciomierz (higrometr w³oso-
wy lub miernik elektroniczny), informu-
j¹cy o wilgotnoœci powietrza w pomiesz-
czeniach. Optymalna wilgotnoœæ, wp³y-
waj¹ca na dobre samopoczucie mieszkañ-
ców i korzystna dla wyposa¿enia oraz
konstrukcji domu, powinna zawieraæ siê
w granicach 40-60%. Oczywiœcie, s¹ to
wartoœci œrednie, gdy¿ podczas u¿ytkowa-
nia okresowo wilgotnoœæ mo¿e znacznie
wzrosn¹æ, np. podczas gotowania czy k¹-
pieli. Latem w ci¹gu dnia wilgotnoœæ po-
wietrza osi¹ga niekiedy wartoœæ ponad
80%, ale dziêki wymianie powietrza nie
stwarza to zagro¿enia dla budynku. Warto
wiedzieæ, ¿e w procentach podawana jest
wilgotnoœæ wzglêdna, co oznacza stopieñ
nawil¿enia powietrza w stosunku do sta-
nu nasycenia w okreœlonej temperaturze.
Natomiast bezwzglêdn¹ zawartoœæ pary
wodnej w powietrzu okreœla siê przez po-
danie jej masy (w gramach) w kilogramie
suchego  powietrza. Przyk³adowo, przy
wilgotnoœci wzglêdnej 60% i temperatu-
rze 20°C w powietrzu znajduje siê para
wodna w iloœci 8,83 g/kg powietrza. Jeœli
powietrze to ulegnie och³odzeniu do
12°C, wilgotnoœæ osi¹gnie 100%, a przy
dalszym och³adzaniu para wodna wykro-
pli siê w postaci rosy. Odwrotnie, przy
ogrzewaniu powietrza jego wilgotnoœæ
wzglêdna maleje  i w temperaturze np.
25°C  wyniesie tylko 45%.  

Wilgotnoœæ materia³ów budowlanych
okreœlana jest natomiast jako procentowa
zawartoœæ wody w stosunku do jego masy
w stanie suchym. Mog¹ wiêc wystêpowaæ
znaczne ró¿nice w wilgotnoœci ró¿nych
materia³ów zale¿nie od ich masy w³aœci-
wej i ch³onnoœci. W przybli¿eniu mo¿na
uznaæ za wystarczaj¹co suche te materia-
³y, których wilgotnoœæ nie przekracza: dla
murów i tynków – 5%, dla konstrukcyj-

� Prawid³owo wykonane pokrycie dachowe, orynnowanie, szczelna elewacja i drena¿ wokó³ bu-
dynku gwarantuj¹, ¿e wnêtrze i mury bêd¹ suche. Przy uszkodzeniu lub braku tych elementów wil-
goæ dostanie siê do wnêtrza

Miejscowe zawilgocenia ³atwo wy-
kryæ, gdy¿ wyraŸnie ró¿ni¹ siê ciemniej-
sz¹ barw¹, s¹ mokre w dotyku i czêsto po-
kryte równie¿ pleœni¹. Ogólne zawilgoce-
nie trudno wykryæ bez zmierzenia wil-
gotnoœci powietrza lub samej œciany. 

DOBRZE �LE
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nych elementów drewnianych – 18%, dla
drewnianych i drewnopochodnych mate-
ria³ów  wykoñczeniowych – 10%. Do po-
miarów wykorzystuje siê najczêœciej
mierniki oporowe wyskalowane odpo-
wiednio dla konkretnych materia³ów. Po-
winna dysponowaæ nimi ka¿da firma zaj-
muj¹ca siê osuszaniem budynków. Oczy-
wiœcie, przy znacznym zawilgoceniu wy-
starczaj¹ca bêdzie ocena wizualna, gdy¿
w takich miejscach  uwidaczniaj¹ siê
ciemniejsze plamy. Monitorowanie wil-
gotnoœci powietrza oraz sprawdzenie wil-
gotnoœci materia³ów pozwala na wczeœ-
niejsze – zanim pojawi¹ siê skutki nad-
miernej wilgoci – wykrycie tego niepo¿¹-
danego zjawiska i podjêcie odpowiednich
œrodków zaradczych.   

Likwidacja wilgoci
kapilarnej 
Przerwanie podsi¹kania kapilarnego

wilgoci z gruntu wymaga utworzenia
szczelnej przepony w œcianach zewnêtrz-
nych nad poziomem terenu – w przy-
padku domów niepodpiwniczonych,
a w budynkach z piwnic¹ równie¿ na ³a-
wie fundamentowej �. Jednak najczê-
œciej w starych domach nie ma takiej
izolacji lub zosta³a ona zniszczona. Ko-
nieczne jest wtedy wytworzenie w œcia-
nach warstwy niedopuszczaj¹cej do pod-
si¹kania wilgoci. Prace takie powinny
wykonywaæ wyspecjalizowane firmy
dysponuj¹ce odpowiednim sprzêtem
i doœwiadczeniem przy osuszaniu bu-
dynków. Zale¿nie od rodzaju œcian,
stopnia ich zawilgocenia i mo¿liwoœci
przeprowadzenia prac w konkretnych
warunkach, osuszanie wykonuje siê
przez podcinanie fundamentów, elektro-
osmozê, krystalizacjê i termoiniekcjê.

Podcinanie œcian fundamentowych
– najbardziej pracoch³onna, ale jednoczeœ-
nie najskuteczniejsza metoda zabezpie-
czenia murów przed kapilarnym podci¹-
ganiem wody. Roboty najlepiej prowadziæ
odcinkami o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿
1,2 m, w warunkach pogodowych, które
nie spowoduj¹ osuwania siê gruntu i roz-
miêkniêcia wykopów. W razie wystêpo-
wania wysokiego poziomu wód grunto-
wych niezbêdne mo¿e okazaæ siê  umiesz-
czenie ig³ofiltrów, przez które bêdzie od-
pompowywana woda. Na ods³oniêtym od-
cinku muru wykonuje siê bruzdê prze-
chodz¹c¹ przez ca³¹ gruboœæ œciany
i w powsta³¹ szczelinê wprowadza siê po-

dwójn¹ warstwê papy. Metodê podcinania
stosuje siê najczêœciej  w murach cegla-
nych – wystarczy wtedy usun¹æ s³ab¹ za-
prawê i wyj¹æ jeden rz¹d cegie³. Po na³o-
¿eniu cienkiej warstwy zaprawy na œwie¿y
jeszcze podk³ad wprowadza siê np. po-
dwójnie z³o¿on¹ i sklejon¹ lepikiem papê
podk³adow¹ na osnowie z w³ókna szkla-
nego. Papê ³atwiej bêdzie wprowadziæ, je-
œli miêdzy warstwy w³o¿ymy blachê stalo-
w¹ ocynkowan¹ lub cynkowo-tytanow¹,
która dodatkowo zabezpieczy izolacjê
przed uszkodzeniem. Po wype³nieniu
bruzdy betonem lub mocn¹ zapraw¹ ce-
mentow¹ mo¿na zaizolowaæ nastêpny od-
cinek. W celu umo¿liwienia utworzenia

zak³adów na po³¹czeniach poszczegól-
nych odcinków, na koñcach bruzdy,
przed jej zabetonowaniem umieszcza siê
wk³adki styropianowe o szerokoœci ok.
10 cm, które po zwi¹zaniu betonu ³atwo
bêdzie mo¿na usun¹æ, co u³atwi odkucie
s¹siedniego odcinka.     

Elektroosmoza – jest to metoda wy-
korzystuj¹ca pole elektryczne wytwarzane
przez elektrody pod³¹czone do Ÿród³a pr¹-
du i umieszczone wewn¹trz wilgotnej œcia-
ny. Osuszanie œciany nastêpuje w wyniku
przemieszczania siê cz¹steczek wody za-
wartej w murze w kierunku ziemi, w której
umieszczona jest elektroda bazowa. Insta-
lacja systemu  polega na wprowadzeniu
w wywiercone w œcianie otwory elektrod
oraz wkopaniu elektrody bazowej. Po pod-
³¹czeniu do aparatu steruj¹cego nastêpuje
ci¹g³y przep³yw pr¹du wymuszaj¹cy po-
wolne cofanie siê wody do pod³o¿a. Proces
osuszania trwa przez kilka miesiêcy i po
od³¹czeniu aparatury mo¿e nast¹piæ po-
wtórne zawilgocenie œcian. 

Krystalizacja – w tej metodzie wyko-
rzystuje siê preparaty chemiczne, wpro-
wadzane w wywiercone skoœnie otwory,
które krystalizuj¹ w wilgotnej œcianie
tworz¹c  warstwê nieprzepuszczaln¹ dla
wody. Skutecznoœæ metody zale¿y od w³a-
œciwego doboru œrodka hydrofobowego
w zale¿noœci od stopnia zawilgocenia i ro-
dzaju œciany. Choæ do utworzenia war-
stwy izolacyjnej dochodzi ju¿ po kilku
dniach, to jednak czêœci œcian znajduj¹ce
siê powy¿ej powsta³ej przepony wymagaj¹
osuszenia przez zastosowanie termona-
wiewu lub osuszaczy.     

Termoiniekcja –  w sposobie tworze-
nia warstwy izolacyjnej jest podobna do
krystalizacji, z tym ¿e przed wprowadze-
niem preparatu uszczelniaj¹cego osusza
siê œcianê dmuchawami wprowadzaj¹cy-
mi do nawierconych otworów ciep³e po-
wietrze. Po dostatecznym osuszeniu œcia-
ny w otwory wprowadza siê preparat na
bazie silikonu, który wnika w strukturê
muru i tworzy wodoszczeln¹ przegrodê.

Tynki
Plamy pleœni i grzybnie pojawiaj¹ siê

najczêœciej na tynkach w naro¿nikach po-
mieszczeñ, w kuchni, ³azience. W do-
mach Ÿle izolowanych od pod³o¿a mog¹
równie¿ pojawiæ siê w pasie przypod³ogo-
wym œcian zewnêtrznych. Przyczyn¹ po-
jawienia siê grzybów lub pleœni jest zjawi-
sko tzw. przemarzania œciany na skutek
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� Uk³ad izolacji pionowej i poziomej:
a) w budynku podpiwniczonym – strop nad
poziomem gruntu,
b) w budynku podpiwniczonym – strop pod
poziomem gruntu

a

b

œciana

grunt

strop

grunt

strop

piwnica

piwnica

warstwy
pod³ogi

warstwy
pod³ogi



niedostatecznej izolacji cieplnej. W efek-
cie, para wodna zawarta w powietrzu
skrapla siê na zimnych powierzchniach
œcian doprowadzaj¹c do trwa³ego zawilgo-
cenia, co sprzyja rozwojowi pleœni. Nie-
kiedy pleœñ w naro¿nikach mo¿e byæ spo-
wodowana przeciekami wody przez œcia-
ny – g³ównie z rynien i rur spustowych,
a wtedy najpierw pojawiaj¹ siê zacieki.
Zlikwidowanie pleœni i zacieków wymaga
przede wszystkim wyeliminowania przy-
czyny ich pojawiania siê, a wiêc naprawy
orynnowania lub ocieplenia budynku �.
Dopiero wtedy mo¿na myœleæ o skutecz-
nym usuniêciu tych objawów. Warto jed-
nak pamiêtaæ, ¿e podobne zjawiska mog¹
równie¿ pojawiæ siê w ocieplonym, ale Ÿle
wentylowanym domu. W takich przypad-
kach nale¿y zapewniæ dobr¹ wentylacjê
pomieszczeñ i jednoczeœnie intensywnie
ogrzewaæ œciany. 

Po ustaleniu i usuniêciu przyczyny
pojawienia siê grzybni, pleœni czy zacie-
ków na œcianach, a nastêpnie wysuszeniu
œcian mo¿na przyst¹piæ do zlikwidowania
tych objawów. Gdy zawilgocenie wystêpo-
wa³o przez krótki czas i pleœnie nie wnik-
nê³y w g³¹b tynku, wystarczaj¹ce bêdzie
zeskrobanie nalotów i pokrycie po-
wierzchni preparatem grzybobójczym do
tynków. Po jego wyschniêciu œcianê mo¿-
na pomalowaæ dowoln¹ farb¹ do wnêtrz.   

Uwaga. W handlu dostêpne s¹ dwa
rodzaje preparatów grzybobójczych – do
tynków i do murów. Preparaty do tynków

mo¿na nak³adaæ bezpoœrednio pod pokry-
cie pow³okami malarskimi (na po-
wierzchniê tynku) natomiast preparaty
do murów nak³ada siê na surow¹ œcianê
i pokrywa tynkiem. Preparatów do muru
nie mo¿na stosowaæ na tynk, gdy¿ zawie-
raj¹ one substancje szkodliwe dla ludzi. 

Bardziej k³opotliwe bêdzie usuniêcie
grzybni, gdy wniknê³a ona g³êboko w tynk,
który miejscami kruszy siê i odpada. Wtedy
konieczne jest skucie ca³ej jego powierzch-
ni w naprawianym miejscu i pokrycie od-
s³oniêtej œciany preparatem grzybobójczym
do murów. Zaimpregnowan¹ powierzchniê
pokrywa siê tynkiem cementowo-wapien-
nym i dodatkowo zabezpiecza preparatem
grzybobójczym do tynków.

�
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Osuszanie domu najlepiej przeprowa-
dzaæ przy mroŸnej pogodzie (wtedy po-
wietrze zewnêtrzne zawiera  najmniej wil-
goci). Intensywne ogrzewanie i wentyla-
cja umo¿liwiaj¹ wtedy szybkie usuniêcie
wilgoci zawartej w œcianach. Inny sposób
na osuszenie to ustawienie klimatyzatora
przenoœnego, którego wylot ciep³ego po-
wietrza nie jest wyprowadzony na ze-
wn¹trz. Dziêki temu sch³odzone na po-

wierzchni parownika powietrze pozba-
wione zostanie wilgoci, która w postaci
wody zgromadzi siê w pojemniku,
a ogrzane na skraplaczu powietrze wróci
do pomieszczenia i dodatkowo je dogrze-
je. Lokalne zawilgocenia na niewielkiej
powierzchni mo¿na te¿ osuszyæ termo-
wentylatorem umieszczonym poni¿ej wil-
gotnego miejsca.

� Miejsce trudno dostêpne mo¿na wype³niæ,
wdmuchuj¹c w nie materia³ termoizolacyjny
na bazie w³ókien celulozowych (fot. Nordiska
Ekofiber Polska)

Metoda elektrofizyczna

STRUCTUM Sp. z o.o.
(81) 747 0014 www.structum.com.pl

WIGOPOL – Osuszanie murów s.c.
(12) 422 50 90 www.wigopol.pl
Cena us³ugi: 6000 netto/50 m2 rzutu pozio-
mego budynku

Przedsiêbiorstwo Inwestycji Budowlanych
CENTROBUD

(59) 840 36 55 www.drymaster.pl

Metoda iniekcji krystalicznej

„Aktywator” Zak³ad Osuszania Budowli
dr in¿. Wojciech Nawrot 

(22) 827 15 41 www.i-k.pl

ECS Osuszanie Budynków  
(76) 81 87 223

AWAT Sp. z o.o. 
Przedsiêbiorstwo Projektowo-Wdro¿eniowe

(22) 683 92 48 www.awat.com.pl

DARIA
(68) 3781149 www.e-osuszanie.com.pl
cena: 110 z³/m.b. œciany
(gr. œciany do 1,5 ceg³y)

BUDWOD Budownictwo i Zabezpieczenia
Przeciwchemiczne oraz Wodne

(22) 736 22 52 www.budwod.com.pl

W-ART Centrum Zabezpieczenia Budowli
(89) 535 97 92 www.w-art.com.pl

DOORPOL
(71) 783 70 78 www.doorpol.com

Metoda termoiniekcji

TERBUD IZOLACJE BUDOWLANE
Sp. z o.o.

(22) 758 05 74 www.terbud.com.pl
cena: 600 z³/m2 (d³ugoœæ œciany x gr. muru)

PLAZMATRONIKA Metoda Termoiniekcji
Mikrofalowej (TIM)

(71) 332 66 66
www.plazmatronika.com.pl 
cena: przy gruboœci muru 1 m –
ok. 430 z³/m2 (brutto)

Info Rynek – firmy


