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J
eszcze do niedawna pod³ogê parte-

ru w domach niepodpiwniczonych

wykonywano z desek u³o¿onych

na legarach. Pod pod³og¹ by³a wentylo-

wana przestrzeñ. Obecnie najczêœciej

wykonuje siê pod³ogi u³o¿one bezpo-

œrednio na gruncie. Gdyby spojrzeæ na

przekrój pod³ogi, oprócz posadzki za-

uwa¿ymy tam równie¿ (patrz¹c od do-

³u): strop albo podk³ad betonowy na

podsypce – jeœli jest to pod³oga wykona-

na na gruncie, warstwy izolacji przeciw-

wilgociowej, akustycznej i termicznej

(rodzaj izolacji potrzebnej dla danej

pod³ogi okreœlony jest w projekcie) oraz

wylewkê z zaprawy cementowej lub gip-

sowej (nazywan¹ te¿ podk³adem wyrów-

nuj¹cym, jastrychem, szlicht¹); dodat-

kowo mo¿e byæ wyrównana mas¹ samo-

poziomuj¹c¹.

Pod³oga to konstrukcja, której zadaniem

jest przenoszenie obci¹¿eñ u¿ytkowych

oraz ochrona przed rozprzestrzenianiem

siê ha³asów, ucieczk¹ ciep³a i przenika-

niem wilgoci. U³o¿enie w odpowiedniej

kolejnoœci jej wszystkich warstw jest bar-

dzo wa¿ne nie tylko ze wzglêdów kon-

strukcyjnych, ale równie¿ u¿ytkowych,

np. ¿adna posadzka nie bêdzie dobrze

trzymaæ siê zawilgoconego pod³o¿a.

NA GRUNCIE
Pod³oga na gruncie to popularne rozwi¹-

zanie na parterze domu niepodpiwniczo-

nego. Zanim zacznie siê j¹ uk³adaæ, trzeba

wczeœniej odpowiednio przygotowaæ pod

ni¹ grunt. Z miejsca, w którym ma stan¹æ

dom nale¿y usun¹æ warstwê humusu – to

warstwa ziemi roœlinnej, zawieraj¹ca mi-

kroorganizmy i substancje organiczne.

Pozostawiona pod domem, mog³aby mu

szkodziæ. Zebrana i przekopana póŸniej 

z gleb¹ na etapie urz¹dzania ogrodu, bê-

dzie dla niego cennym nabytkiem.

Pod³ogê na gruncie ³atwo zaprojektowaæ

– poniewa¿ nie przenosi obci¹¿eñ na ³awy

fundamentowe, ale bezpoœrednio na

grunt – i doœæ ³atwo j¹ zbudowaæ, ale

szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ izola-

cji przeciwwilgociowej i termicznej. Ko-

lejne warstwy takiej pod³ogi to:

podsypka – piasek, ¿wir, pospó³ka albo

gruz wymieszany z piaskiem, zagêszczane

warstwami. Jest potrzebna, ¿eby wype³niæ

wykop pod domem, zrobiony pod funda-

ment i ustabilizowaæ pod³o¿e;

podk³ad betonowy – z betonu klasy

B15. Jego warstwa powinna mieæ 7-10 cm

gruboœci i zatart¹ powierzchniê tak, by

nie by³o na niej wiêkszych nierównoœci.

R A P O R T POD£OGI I POSADZKI
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Pod³oga to nie tylko to,

po czym chodzimy.

Oprócz warstwy 

wierzchniej, czyli 

posadzki, s¹ tam te¿ 

inne, nie mniej – a mo¿e

nawet bardziej – istotne.

Uk³adana bezpoœrednio

na gruncie musi byæ 

ciep³a i zabezpieczona

przed wilgoci¹, na

stropie miêdzy piêtrami 

– izolowaæ akustycznie.

URSZULA KKALINOWSKA
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Twardniej¹cy beton nale¿y pielêgnowaæ

przez polewanie wod¹ – by nie popêka³;

izolacja przeciwwilgociowa – robi siê

j¹ z papy podk³adowej lub folii polietyle-

nowej u³o¿onych na zak³ad. Musi byæ

szczelna i dobrze po³¹czona z izolacj¹

œcian (najlepiej jeœli obie s¹ na jednym po-

ziomie – wtedy ryzyko nieszczelnoœci jest

najmniejsze). Najlepiej, je¿eli u³o¿y siê j¹

równoczeœnie z izolacj¹ œcian fundamen-

towych, a nastêpnie przykryje innymi

warstwami, które bêd¹ chroniæ przed

uszkodzeniami. Najczêœciej jednak izola-

cjê podpod³ogow¹ uk³ada siê dopiero

podczas prac wykoñczeniowych, ale wte-

dy trudno j¹ szczelnie po³¹czyæ z izolacj¹

œcian fundamentowych;

izolacja cieplna – poniewa¿ zapobiega

ucieczce ciep³a z pomieszczeñ ogrzewa-

nych uk³ada siê j¹ na ca³ej powierzchni

pod³ogi na gruncie, warstw¹ gruboœci

10-20 cm. Mo¿na j¹ zrobiæ ze styropianu –

z twardych p³yt odmiany EPS 100-038

(dach/pod³oga), uk³adanych w dwóch

warstwach, na mijankê.

Ocieplenie mo¿na te¿ u³o¿yæ z p³yt z we³-

ny mineralnej zabezpieczonych impre-

gnatem hydrofobizuj¹cym, dziêki czemu

bêd¹ mniej nasi¹kliwe.

Niekiedy ocieplenie pod³ogi na gruncie

wykonuje siê z keramzytu – lekkiego

i ciep³ego ceramicznego kruszywa, odpor-

nego na zawilgocenia. Uk³ada siê go

przed po³o¿eniem podk³adu betonowe-

go, poniewa¿ jednoczeœnie spe³nia on

dwie funkcje: ocieplenia i warstwy sta-

bilizuj¹cej. Kruszywo keramzytowe

o granulacji 10-20 mm uk³ada siê (war-

stw¹ gruboœci 20-26 cm) na podsypce al-

bo bezpoœrednio na pod³o¿u, z którego

zdjêto humus i zagêszcza. Na keramzyt

k³adzie siê foliê polietylenow¹, siatkê

stabilizuj¹c¹ i warstwê wyrównawcz¹

z betonu. Kolejne warstwy to izolacja

przeciwwilgociowa po³¹czona z izolacj¹

œcian domu oraz podk³ad betonowy gru-

boœci 5-6 cm. Keramzyt mo¿na te¿ uk³a-

daæ na pod³o¿u od razu w workach

(w takich, jakich siê go kupuje), które

nastêpnie trzeba rozci¹æ, a przestrzeñ

pomiêdzy workami wype³niæ luŸnym

kruszywem.

Do ocieplenia pod³ogi na gruncie najlep-

sze s¹ p³yty z polistyrenu ekstrudowane-

go. Przenosz¹ one wiêksze obci¹¿enia ni¿

styropianowe, maj¹ te¿ lepsze w³aœciwoœci

ciep³ochronne, ale s¹ dro¿sze.

ZAMIAST POD£OGI NA GRUNCIE
W budynkach niepodpiwniczonych,

zwykle drewnianych, zamiast pod³ogi na

gruncie mo¿na zrobiæ strop parteru nad

tzw. przestrzeni¹ podpod³ogow¹ albo

wentylowan¹. Strop taki – drewniany,

¿elbetowy lub na belkach stalowych – za-

miast na œcianie fundamentowej mo¿na

KONSTRUKCJE POD£ÓG

W pod³odze na gruncie mo¿na uk³adaæ we³nê jedynie wtedy,
jeœli pod spodem bêdzie wylewka betonowa. Jeœli natomiast
pod³ogê robi siê bezpoœrednio na zagêszczonym podk³adzie 
z piasku czy ¿wiru, os³oniêtym izolacj¹ przeciwwilgociow¹ –
we³ny nie mo¿na u¿yæ do ocieplenia.

NAD NNIEOGRZEWAN¥
PIWNIC¥ LLUB PPOD
ZIMNYM PPODDASZEM
Jeœli przestrzeñ pod stropem jest nie-

ogrzewana – np. w piwnicy – trzeba

u³o¿yæ na nim warstwy izolacji termicz-

nej, która zapobiegnie ucieczce ciep³a

z domu. Najlepiej ocieplaæ go od strony

zimnej, czyli od do³u (np. styropianem

przyklejonym do spodu stropu i otynko-

wanym) albo we³n¹ mineraln¹ (do

spodu stropu mocuje siê ruszt, uk³ada

we³nê i os³ania j¹ p³ytami gipsowo-kar-

tonowymi).

Podobnie jest w przypadku stropu, nad

którym znajduje siê strych z nieocieplo-

nymi po³aciami – izolacjê termiczn¹

trzeba u³o¿yæ na ca³ej jego powierzchni.

Nale¿y równie¿ ociepliæ wieniec stropu

po obwodzie œcian zewnêtrznych.

ocieplona

œciana fundamentowa

ocieplenie

pod³ogi

hydroizolacja 

w pod³odze

podk³ad

betonowy

jastrychposadzka

zagêszczony

piasek

grunt
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hydroizolacja
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Najlepiej jeœli iizolacja pprzeciwwilgociowa ww œœcianach ii ppod³odze jjest nna ttym ssamym ppoziomie
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Kruszywo kkeramzytowe ttrzeba wwysypaæ nna

podsypkê ppiaskow¹ ii zzagêœciæ
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oprzeæ na betonowych s³upach zwieñ-

czonych belk¹ podwalinow¹.

Rozwi¹zanie to jest korzystne, kiedy te-

ren ma du¿y spadek, poziom wód grun-

towych jest wysoki, albo jeœli dom budo-

wany jest na obszarze zalewowym.

NA STROPIE
Uk³ad warstw w pod³odze na stropie

ró¿ni siê w zale¿noœci od tego, jakie po-

mieszczenia znajduj¹ siê nad i pod nim.

W takiej pod³odze mog¹ byæ:

izolacja przeciwwilgociowa – po-

trzebna jedynie w tzw. pomieszczeniach

mokrych, tam gdzie posadzka nara¿ona

jest na czêste zachlapywanie wod¹ 

(np. w ³azience – wbrew pozorom tera-

kota nie jest wodoszczelna). K³adzie siê

j¹ bezpoœrednio pod posadzk¹, by chro-

ni³a ni¿ej po³o¿one warstwy pod³ogi

przed wod¹. Izolacje takie mo¿na robiæ

z papy uk³adanej na zak³ad i sklejanej

lepikiem albo z folii (HDPE lub PVC)

zgrzewanej albo ³¹czonej taœmami klej¹-

cymi. Te materia³y stosowane by³y daw-

niej, ale poniewa¿ s¹ doœæ k³opotliwe do

uk³adania, obecnie chêtniej zastêpuje

siê je nowszymi produktami izolacyjny-

mi. A s¹ to folie w p³ynie – specjalne

masy przeznaczone do uszczelniania ³a-

two nasi¹kliwych pod³o¿y. Mo¿na je

stosowaæ równie¿ na powierzchniach

pionowych i poziomych, wewn¹trz i na

zewn¹trz. Najczêœciej oferowane s¹ 

w wiaderkach, w postaci gotowej do

u¿ycia pasty. Poniewa¿ gotow¹ pow³okê

izolacyjn¹ jest ³atwo uszkodziæ, nale¿y

szybko przykryæ j¹ kolejn¹ warstw¹

pod³ogi – posadzk¹. Czasem stosuje siê

zaprawy wodoszczelne – gotowe mie-

szanki cementowe, które trzeba rozro-

biæ wod¹;

izolacja cieplna i akustyczna – nie-

zbêdna wtedy, gdy strop oddziela po-

mieszczenie ogrzewane od zimnego, 

np. pomieszczenie mieszkalne od zim-

nej piwnicy lub strychu;

izolacja akustyczna – ogranicza

przenoszenie siê dŸwiêków powietrz-

nych (rozmowy, radio) i uderzeniowych

(kroki, odg³os stukania m³otkiem). Mu-

si byæ w ka¿dym stropie miêdzy kondy-

gnacjami, bez wzglêdu na jego rodzaj

(pod wzglêdem izolacji akustycznej od

stropów gêsto¿ebrowych lepsze s¹ mo-

nolityczne, ale i one nie zapewniaj¹ wy-

starczaj¹cego komfortu).

Izolacja akustyczna pod³óg na stropie

polega najczêœciej na wykonaniu tzw.

pod³ogi p³ywaj¹cej, czyli oddzielonej

od stropu i od œcian warstw¹ izolacji

akustycznej. Dziêki temu pod³oga nie

bêdzie przenosiæ dŸwiêków uderzenio-

wych na konstrukcjê domu (czyli do in-

nych pomieszczeñ). Izolacjê tak¹ wyko-

nuje siê zwykle ze styropianu elastycz-

nego albo stropowej we³ny akustycznej.

Pod³oga p³ywaj¹ca powinna byæ wykoñ-

czona posadzk¹ p³ywaj¹c¹, oddzielon¹

dylatacj¹ od œcian pomieszczenia oraz

od rur, s³upów i innych elementów na

sta³e zwi¹zanych z pod³o¿em.

PODK£ADY
POD POSADZKI
Podk³ady, popularnie zwane wylewka-

mi, maj¹ chroniæ u³o¿one pod nimi izo-

lacje przed zniszczeniem oraz tworzyæ

równe pod³o¿e pod posadzki. Jako pod-

k³ady mo¿na zastosowaæ jastrychy uk³a-

dane na mokro lub na sucho. Te pierw-
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POD£OGI I POSADZKI

El¿bieta WWielechowska,

Doradca dds. SSystemów BBudowlanych ww ffirmie KKnauf

Pod³oga z p³yt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-w³óknowych to dobra alter-

natywa dla tradycyjnego, mokrego jastrychu, szczególnie, ¿e ju¿ po kilku godzi-

nach mo¿na na niej uk³adaæ posadzkê. Suchy jastrych mo¿na wykonaæ z p³yt

pojedynczych (w dwóch warstwach, z przesuniêciem styków) lub zespolonych, które przyspieszaj¹

monta¿. Poniewa¿ p³yty pod³ogowe musz¹ przylegaæ do pod³o¿a, ewentualne nierównoœci niweluje

siê such¹ podsypk¹. W takiej podsypce mo¿e te¿ znajdowaæ siê instalacja ogrzewania pod³ogowe-

go, ale wtedy nale¿y pamiêtaæ, by siêga³a przynajmniej 10 mm ponad górn¹ krawêdŸ rurek grzew-

czych. P³yty mo¿na wykoñczyæ zarówno wyk³adzinami z PVC, jak i dywanowymi, a tak¿e p³ytkami ce-

ramicznymi lub panelami pod³ogowymi. Przed przyklejeniem posadzki (np. wyk³adziny), powierzch-

niê p³yt trzeba zagruntowaæ odpowiednim preparatem.

ZDANIEM EEKSPERTA

Monta¿ ssuchego jjastrychu ttrzeba zzacz¹æ ood

uk³adania bbrzegowych ppasów ddylatacyjnych

Do pprzygotowania ppod³o¿a ss³u¿y sspecjalna ppodsyp-

ka wwyrównuj¹ca

Krawêdzie pp³yt ppod³ogowych musz¹ bbyæ ppo³¹czone

odpowiednim kklejem
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sze robi siê g³ównie w nowych domach.

S¹ to podk³ady z betonu B15 lub B20 al-

bo ze specjalnych zapraw cementowych

albo gipsowych. Te ostatnie nie nadaj¹

siê do pomieszczeñ wilgotnych.

Gruboœæ pod³ogi zale¿y przede wszyst-

kim od gruboœci jej warstwy izolacji ter-

micznej i akustycznej, zaœ równoœæ – od

jakoœci wykonania jastrychu. Jeœli wiêc

nie bêdzie dok³adnie wyrównany, jego

powierzchniê trzeba bêdzie wypoziomo-

waæ dodatkow¹ warstw¹ zaprawy, a to

znacznie podnosi koszty prac oraz

zwiêksza gruboœæ pod³ogi o 2-3 cm.

POD£OGÓWKA
Ogrzewanie pod³ogowe polega na odda-

waniu ciep³a nagromadzonego w grubej,

kilkucentymetrowej warstwie wylewki,

która ogrzewa siê od zatopionych w niej

elementów grzejnych – rur z ciep³¹ wo-

d¹ lub przewodów elektrycznych. Takie

elementy uk³ada siê na odpowiednio

grubej warstwie izolacji cieplnej, która

ogranicza przenikanie ciep³a, np. do

gruntu. Ocieplenie powinno mieæ przy-

najmniej 3-5 cm gruboœci – w stropach

miêdzy kondygnacjami, 10 cm – na

gruncie i nad pomieszczeniami nie-

ogrzewanymi. Dlatego jeœli w pod³odze

nie mo¿na u³o¿yæ odpowiednio grubej

izolacji termicznej, lepiej zastosowaæ

tradycyjne grzejniki.

Na ogrzewanie pod³ogowe na stropie

najlepiej zdecydowaæ siê wtedy, gdy po-

wstaje projekt domu, bo trzeba w nim

uwzglêdniæ wysokoœæ pod³ogi grzejnej.

Jeœli w pomieszczeniu s¹ ju¿ wylewki,

mo¿na zastosowaæ elektryczne maty

grzejne, które s¹ lekkie i podnosz¹ wyso-

koœæ pod³ogi zaledwie o centymetr.     

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adaowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

KONSTRUKCJE POD£ÓG

posadzka

podk³ad

folia

izolacja cieplna

strop

rura grzejna

z ciep³¹ wod¹

Szczególnie pprzy wwodnym oogrzewaniu ppod³ogowym ppodk³ad mmusi mmieæ ddu¿¹ ggruboœæ. PPowinna bbyæ

ona wwiêksza oo 445 mmm ood zzewnêtrznej œœrednicy rrury ggrzejnej ii wwystawaæ cco nnajmniej 440 mmm pponad

jej ppowierzchniê

Mata grzewcza ppod pposadzk¹ ssprawi, ¿¿e pp³ytki

bêd¹ ciep³e zaraz ppo ww³¹czeniu oogrzewania

Do oogrzewania ppod³ogowego zzaleca ssiê sstoso-

wanie zzarówno ppodk³adów ccementowych...

... jjak ii wwylewek ggipsowych, uumo¿liwiaj¹cych ootrzy-

manie rrównego ppod³o¿a, nnp. ppod tterakotê

Strop tarasu nnad pomieszczeniem ogrzewanym

musi bbyæ oocieplony
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Pod³ogê w ggara¿u warto wwykoñczyæ ¿¿ywic¹

epoksydow¹, kktóra jjest bbardzo oodporna nna œœcieranie
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