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T
rwa e zmniejszenie zawilgocenia

cian bedzie mo liwe pod warun-

kiem poznania róde  tego zjawi-

ska. Likwidacja jedynie skutków zapewne

sprawi, e wkrótce ponownie trzeba b -

dzie zmaga  si  z tym problemem. Nie-

zb dne jest tak e zbadanie stanu tech-

nicznego zawilgoconych elementów, czyli

okre lenie no no ci cian, a czasami na-

wet fundamentów.

SK D WILGO
W MURACH?
Zanim przyst pi si  do osuszania cian,

trzeba ustali  przyczyny powstawania

wilgoci. Oczywist  jest powód lub awa-

ria instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Tak e uszkodzenie pokrycia dachu, ry-

nien i rur spustowych oraz obróbek bla-

charskich.

Do  cz sto jednak k opoty spowodowane

s kondensacj  pary wodnej, np. wsku-

tek niewystarczaj cego ocieplenia cian,

le dzia aj cej wentylacji czy niew a ciwej

eksploatacji budynku. Wilgo  mo e te

pojawi  si  z powodu niezabezpieczenia

dolnych partii cian przed wod  opado-

w albo wskutek podci gania kapilarne-

go – szczególnie w starych budynkach,

w których uszkodzono hydroizolacj  lub

jej w ogóle nie u o ono. Wówczas, zanim

przyst pi si  do suszenia murów, trzeba

u o y  izolacj  poziom . Dopiero potem

mo na zabra  si  za w a ciwe prace re-

montowe – ewentualn  izolacj  przeciw-

wilgociow  pionow , ocieplenie albo tynk

elewacyjny, który uk ada si  na wysuszo-

nych cianach.

Niekiedy trzeba zbada  grunt pod bu-

dynkiem – znajomo  m.in. uk adu

warstw i ich przepuszczalno ci oraz na-

chylenia terenu pozwala zaplanowa

prace remontowe. Geotechnik, dzi ki

odpowiednim badaniom, okre la zagro-

enie budynku wod  gruntow  – ustala

sezonowe wahania poziomu wody grun-

towej lub przyczyny podniesienia si  jej

zwierciad a, np. w wyniku zamulenia

drena u czy zbudowania w okolicy du-

ego obiektu.

Czasem konieczne mo e okaza  si  wy-

konanie drena u opaskowego, który ob-

ni y poziom wody gruntowej, dzi ki

czemu w ogóle b dzie mo na prowadzi

prace.

WYKONYWANIE
IZOLACJI POZIOMEJ
Wykonanie nowej i szczelnej izolacji po-

ziomej w cianach istniej cych budynków

– niezale nie od metody – nie jest ani a-

twe, ani tanie. Na pocz tku trzeba sku

tynk nie tylko z miejsc zawilgoconych,

ale jeszcze oko o 0,5 m wokó  nich. Naj-

cz ciej trzeba te  odkopa ciany funda-

mentowe, zabezpieczaj c wykopy przed

osuwaniem si  ziemi.

Podcinanie murów. Ta metoda wi e

si  z du  ingerencj  w konstrukcj bu-

dynku – polega ona bowiem na przekuciu

(np. usuni ciu jednej warstwy cegie ) lub

przeci ciu muru i u o eniu w powsta ej

szczelinie izolacji przeciwwilgociowej,

a nast pnie wype nieniu jej betonem. Za-

miast betonu mo na zastosowa  mocn

zapraw  cementow , modyfikowan rod-

kami uszczelniaj cymi. Dobrze, je li jest

szybkowi ca – szybkie tempo robót

zmniejszy ryzyko p kni cia podci tych

cian no nych. Prace wykonuje si  nie-

wielkimi odcinkami. Szczeliny w kolej-

nych odcinkach muru mo na wyci  do-

piero po osi gni ciu przez beton wst pnej

wytrzyma o ci (po ponad tygodniu).

Izolacj , u o on  z przynajmniej 10-cen-

tymetrowym zak adem, jest zwykle papa

zgrzewalna, folia hydroizolacyjna, p yty

z twardego polietylenu PEHD lub lami-

natu epoksydowego zbrojonego w óknem

szklanym.
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OSUSZANIE CIAN

precz
z wilgoci
Odpowiednia ochrona cian domu przed

zawilgoceniem jest jednym z warunków zdrowia jego

mieszka ców. Je li okaza a si  nieskuteczna, 

mury najprawdopodobniej wymaga  b d  osuszenia.

MONIKA KKARDA, TTADEUSZ LLIPSKI

osuszanie scian nowe.qxd  07-01-11  11:30  Page 62



1−2  2 0 0 7

Uwaga! Je li budynek jest w z ym stanie

technicznym, nale y zrezygnowa  z tej

metody.

Wbijanie blach. Polega na wprowa-

dzeniu w poziom  spoin  muru blach

profilowanych (falistych lub trapezo-

wych), które bed barier dla wilgoci. Ar-

kusze nierdzewnych blach chromowo-

niklowych powinny mie grubo  1,5 mm

oraz zagi te brzegi, które podczas wbija-

nia s u  za prowadnice i jednocze nie

utworz  po czenie na tzw. zamek. Blachy

– wbite za pomoc  specjalnych urz dze  –

wype niaj  powsta  szczelin  i dlatego

nie ma niebezpiecze stwa pop kania czy

osiadania murów.

Ten sposób wykonywania izolacji pozio-

mej jest bardzo trwa y, stwarza te  mniej-

sze (w porównaniu z podcinaniem mu-

rów) zagro enie dla budynku. Jednak jest

te  kosztowny i nie zawsze daje si  zasto-

sowa  – blachy mo na wbija  tylko w mu-

ry z cegie , pustaków lub bloczków. Jaki-

kolwiek kamie , gwó d  czy pr t stalowy

znajduj cy si  w murze sprawi, e nie da

si  wbi  blachy w cian .

METODY INIEKCYJNE
Dzi ki iniekcji, czyli wstrzykni ciu

w cian  specjalnego preparatu, czasem

mo na uzyska  „dwa w jednym” – pozio-

m  izolacj  przeciwwilgociow  oraz przy-

najmniej cz ciowe osuszenie muru.

Metoda iniekcji zwykle polega na skuciu

tynku, a nast pnie wywierceniu w cianie

otworów rednicy 2-3 cm, na g boko

oko o 80% grubo ci ciany. Ich rozstaw

dobiera si  do materia u, z jakiego wyko-

nano mur – je li jest kruchy i porowaty,

odst py wynosz  oko o 20 cm, je li twar-

dy – nawet 10 cm. Otwory, zwykle

w dwóch rz dach odleg ych o 15-20 cm,

wykonuje si  pod k tem oko o 15-30°.

Dzi ki temu, e rozmieszczone s  naprze-

miennie, mo na uzyska  skuteczn  izola-

cj  przeciwwilgociow .

W nawiercone otwory wprowadza si  od-

powiednie preparaty hydrofobizuj ce,

które po wnikni ciu w mur tworz  pozio-

m  przepon . Na koniec otwory zamyka

si  drobnoziarnist  zapraw  uszczelnia-

j c .

Termoiniekcja. Polega na umieszcze-

niu w otworach rurek termowentylacyj-

nych i wdmuchiwaniu ciep ego powie-

trza. Po kilku dobach, gdy temperatura

muru podniesie si  do oko o 30-40°C

i znaczna cz  wilgoci odparuje, rurki

si usuwa. Nast pnie w otwory wstrzyki-

wana jest p ynna ywica, która wnika

w mur i ju  po kilku godzinach tworzy

trwa  izolacj  przeciwwilgociow .

Termoiniekcja umo liwia wykonanie nie

tylko izolacji poziomej, ale i pionowej, na

dodatek od wewn trz pomieszcze . Ma to

du e znaczenie, je li zawilgocone s cia-

ny piwnic – termoiniekcja eliminuje ko-

nieczno  uci liwego odkopywania bu-

dynku i uk adania zewn trznej izolacji

pionowej.

Iniekcja grawitacyjna. Polega na

umieszczeniu w otworach lejków i wlewa-

OSUSZANIE CIAN

OKRE LANIE
STOPNIA ZZAWILGOCENIA
Metoda sszacunkowa. W badanej cia-

nie trzeba nawierci  przynajmniej

sze  otworów i za ka dym razem

obejrze  materia  zebrany z wiert a.

Je li okruchy s  wilgotne i rozpadaj

si  na poszczególne elementy, wilgot-

no  muru wynosi oko o 10%, je li za

tworz  zwart , mokr  mas  – wi cej

ni  12%.

Metoda pprecyzyjna. Wilgotno  mu-

rów okre la si  za pomoc  odpowied-

nich przyrz dów lub przez nawierce-

nie ciany i analiz  próbek, np. meto-

d  CM zwan  karbidow . Niestety, ta-

kich bada  raczej nie da si  przepro-

wadzi  samodzielnie.

DRENA  OOSUSZAJ CY
Drena  uk ada si  wokó  budynku, na po-

ziomie fundamentów. Zbiera wod  gro-

madz c  si  w otoczeniu piwnic i odpro-

wadza j  na bezpieczn  odleg o . Po-

zwala skutecznie obni y  poziom wody

w gruncie lub odprowadzi  wod  opado-

w  przes czaj c  si  do pod o a przy

cianach budynku.
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awa fundamentowa

ciana piwnicy

100-120 cm
10-15 cm

p yta betonowa

ta ma dylatacyjna np. z pianki
polietylenowej lub styropianu

mieszanka betonowa lub
wie o u o ona

zaprawa cementowa

izolacja
przeciwwilgociowa

odcinek wcze niej
wyremontowany

szczelina wype niona betonem
lub zapraw  cementow

fragment bez wype nienia
umo liwiaj cy przyklejenie

kolejnego odcinka papy

Pozioma iizolacja pprzeciwwilgociowa uu o ona ddzi ki oodcinkowemu ppodci ciu mmurów

ciany
stopie  zawilgocenia

[%]

sposób post powania w zale no ci od stopnia zawilgocenia cian murowanych

s abo zawilgocone 2,5-5

nie s  potrzebne specjalistyczne zabiegi

– najcz ciej wystarczy usprawnienie wentylacji

lub np. intensywne wietrzenie pomieszcze

zawilgocone 5-8
samo wietrzenie nie wystarczy,

ciany trzeba osuszy

silnie zawilgocone 8-12
osuszanie musi nast pi  jak najszybciej,

bo suche ciany to warunek trwa o ci domu

mokre (np. po powodzi) powy ej 12 ciany wymagaj  natychmiastowej interwencji

potrzebne dzia anie
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niu przez nie p ynów iniekcyjnych (naj-

cz ciej krzemianowych). Trwa to do cza-

su, a  ca a – przewidziana przez produ-

centa lub projektanta – dawka preparatu,

pod wp ywem grawitacji i podci gania

kapilarnego, zostanie wch oni ta przez

mur. Przy czym znaczna cz  wilgoci zo-

staje zu yta w procesie krystalizacji. Po

kilku dobach ciana jest uszczelniona.

To jedna z najta szych metod osuszania

muru z jednoczesnym tworzeniem izola-

cji przeciwwilgociowej. W ten sposób

mo liwe jest osuszenie i zaizolowanie ca-

ej p aszczyzny ciany (np. piwnicznej).

Iniekcja ci nieniowa. Polega na zain-

stalowaniu w otworach tzw. pakerów. S

to urz dzenia, które wt aczaj  p yn iniek-

cyjny (emulsj  silikonow , el akrylowy

lub preparat krzemianowy) pod ci nie-

niem:

– nieprzekraczaj cym 1,5 MPa (iniek-

cja niskoci nieniowa) – metoda poleca-

na do starych murów z licznymi szczeli-

nami;

– do 10 MPa (iniekcja wysokoci nie-

niowa) – nadaje si  do cian z materia ów

o du ej wytrzyma o ci i niewielkiej poro-

wato ci.

Po wnikni ciu p ynu w cianie tworzy si

izolacja przeciwwilgociowa.

OSUSZANIE MURÓW
Cz sto ciany s  tak wilgotne, e wyko-

nanie poziomej przepony nie wystarcza.

Mury trzeba dodatkowo osuszy , do cze-

go najcze ciej potrzebna jest ekipa z pro-

fesjonalnym sprz tem (patrz – info

rynek).

Przewietrzanie. Polega na intensyw-

nym ogrzewaniu i wietrzeniu pomiesz-

cze . Wtedy wilgo  ze cian (szczególnie

z ich powierzchni) jest odprowadzana

wraz z suchym i ciep ym powietrzem.

Metoda ta jest najta sza, ale zdaje egza-

min tylko w przypadku cian cienkich

i w niewielkim stopniu zawilgoconych.

Poza tym osuszanie domu jest czaso-

ch onne – mo e trwa nawet kilka lat.

Chc c wspomóc osuszanie naturalne,

bardzo cz sto stosuje si  nagrzewnice,

które podnosz  temperatur  przegród

oraz powietrza (najwy ej do 35-37°C)

i wymuszaj  jego intensywny ruch. Pod-

czas korzystania z nagrzewnic nale y pa-

mi ta  o zapewnieniu w a ciwej wenty-

lacji, wilgotne powietrze trzeba bowiem

jak najszybciej usun  z budynku.

Osuszanie sorpcyjne. Polega na zasy-

saniu wilgotnego powietrza przez spe-

cjalne urz dzenie (z filtrem zawieraj -

cym rodek poch aniaj cy wilgo ). Na-

st pnie suche i podgrzane w urz dzeniu

powietrze wraca do wn trza domu, a wil-

go  jest usuwana na zewn trz. Osuszanie

ma charakter cykliczny, a absorbent sta-

le si  regeneruje. Aby przyspieszy  ten

proces, wzd u  osuszanej ciany powin-

no si  ustawi  dodatkow  przegrod , np.

TEMAT NUMERU
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ODKOPYWANIE
FUNDAMENTÓW
Wykonanie izolacji poziomej w istniej cym

budynku wi e si  zwykle z ods oni ciem

fundamentów. Mo na to robi  stopniowo -

odcinkami nie d u szymi ni  1-2 m, z pozo-

stawieniem nienaruszonego gruntu mi -

dzy nimi. Za kolejne wykopy mo na si  za-

bra  dopiero po wype nieniu poprzednich

zag szczon  zasypk . Odkopanie funda-

mentów w ca o ci grozi wypieraniem spod

nich gruntu, co mo e spowodowa  nie-

równomierne osiadanie budynku i dopro-

wadzi  do uszkodzenia konstrukcji (np. za-

rysowania cian).

Wbijanie bblach mmo e wwymaga  oods oni cia
fundamentów

awa fundamentowa

ciana piwnicy

p yta betonowa

ta ma dylatacyjna np. z pianki polietylenowej
lub styropianu

otwory o rednicy 2 cm nawiercone
na g boko  80% grubo ci ciany,

pod k tem 15-30°

20 cm
20 cm
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rodek
hydrofobowy

uszczelniaj cy cian

Iniekcja: aa) ggrawitacyjna, bb) cci nieniowa
Izolacja pprzeciwwilgociowa wwykonana mmetod  iiniekcji
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ekran z folii zamocowanej do sufitu. Je li

przewód doprowadzaj cy suche i ciep e

powietrze umie ci si  pomi dzy foli

a cian , zwi kszy si  skuteczno  osu-

szania. Ta metoda daje najlepsze efekty,

je li wilgotno  powietrza wynosi mniej

ni  30%.

Osuszanie kondensacyjne. Polega

na zasysaniu wilgotnego powietrza

przez urz dzenie z parownikiem, 

nad którym nast puje kondensacja pary

wodnej. Skroplona woda zbiera si

wówczas w zbiorniczku. Ciep o z pa-

rownika wykorzystywane jest do po-

nownego podgrzania suchego ju  po-

wietrza, które wraca do pomieszczenia.

Aby urz dzenie dzia a o wydajnie, w po-

mieszczeniu powinno by  20-25°C. 

Trzeba te  uszczelni  wszystkie okna

i kratki wentylacyjne, eby uniemo li-

wi  pobieranie wilgotnego powietrza

z zewn trz.

Osuszanie mikrofalowe. Polega na

ustawieniu przy osuszanej cianie anten

tubowych, po czonych z generatorem

mikrofalowym. Po w czeniu zasilania

fragment ciany nagrzewany jest przez

kilka minut. W tym czasie nast puje za-

miana energii pola elektromagnetyczne-

go (od 300 MHz do 300 GHz) na energi

termiczn , dzi ki której przegroda mo e

osi gn  temperatur  nawet 100°C (naj-

cz ciej oko o 40°C). Najpierw wilgo

wydostaje si na powierzchni ciany,

a nast pnie odparowuje.

Zalet  tej metody jest szybko  osuszania

przegród oraz penetracja ca ej ich grubo-

ci (nawet do 2,5 m). Poza tym mo na

osusza  tylko wybrane cz ci budynku.

Mankamentem jest szkodliwe promie-

niowanie w trakcie osuszania i zwi zane

z tym uci liwe ustawianie ekranów za-

bezpieczaj cych.

Elektroosmoza. Polega na wykorzy-

staniu pola elektrycznego wytwarzane-

go przez elektrody pod czone do ró-

d a pr du i umieszczone wewn trz wil-

gotnej sciany. Jej osuszanie nast puje

w wyniku przemieszczania si  wody za-

wartej w murze od góry a  do gruntu.

W zale no ci od stopnia zawilgocenia,

grubo ci i rodzaju przegrody proces ten

trwa od kilku miesi cy do kilku lat.

Metoda elektroosmozy nie wymaga

skomplikowanych prac budowlanych,

a osuszanie mo e przebiega  podczas

zwyczajnej eksploatacji budynku. Nie-

stety, elektrody do  szybko si  zu ywa-

j  (ulegaj  korozji), trzeba te  cz sto ko-

rygowa  napi cie i nat enie pr du.

OSUSZANIE CIAN

TYNKI RRENOWACYJNE
Cho  mo na je k a  na murach zawilgo-

conych, nie zast pi  izolacji pionowej ani

poziomej.

Tynki renowacyjne wykonuje si  jako

dwu-, trój- lub czterowarstwowe (sk ada-

j ce si  z obrzutki, tynku podk adowego,

renowacyjnego i warstwy wyko czenio-

wej, np. farby silikonowej lub silikatowej).

metody mmechaniczne
podcinanie mmurów

a cuchami widiowymi (ceg a): 400-450 z /m2

a cuchami lub lin  diamentow  (kamie , beton): 

800-900 z /m2

wbijanie bblach: od 600 z /m2

metody iiniekcyjne
termoiniekcja: 500-600 z /m2

grawitacyjna, pparafinowa: 450-1000 z /m2

niskoci nieniowa (do 1,5 MPa):

z odbiciem tynku i na o eniem nowego: 600-1000 z /m.b.

z osuszaniem mikrofalowym: 600-700 z /m2

wysokoci nieniowa (do 10 MPa): ok. 300 z /m.b.

(przy grubo ci ciany 70-80 cm)

sorpcyjne (przy 15-procentowym stopniu zawilgocenia): 
ok. 110 z /m2

kondensacyjne: 30-50 z /m2

mikrofalowe: ok. 120 z /m3 muru
elektroosmoza: ok. 50 z /m2

przy ppomocy uurz dze  oosuszaj cych: ok. 55 z /h pracy 
urz dzenia
(cena zale y od stopnia zawilgocenia budynku)

INFO RRYNEK

wykonanie iizolacji ppoziomej

osuszanie mmurów
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Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile

– ceny brutto –

Materia y ddo oosuszania
ABAX 022 863 71 89 www.abax.pl
DEITERMANN 071 372 85 75 www.deitermann.pl
HYDROSTOP 022 633 83 98 www.hydrostop.pl
ISOLIT 015 842 08 93 www.isolit.pl
TORGGLER EEKOR 042 717 27 37 www.torggler-ekor.pl

Osuszanie mmetod  iiniekcji
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 SSYSTEM 085 744 72 06

www.iniekt-system.com.pl
LEX-BBUD 032 342 06 93 www.lexbud.ic.pl
MC BBAUCHEMIE 071 339 77 44

www.mc-bauchemie.com.pl
W-AART 089 535 97 92 www.w-art.com.pl

Osuszanie mmetod  ttermoiniekcji
TERBUD 022 759 10 67 www.terbud.com.pl

Osuszanie mmetod  mmikrofalow
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 mmetod  ppodcinania mmurów
PRINZ 061 863 80 88

www.prinz-polska.com.pl
UNI CCUT 061 820 74 74

www.izolacja-pozioma.com.pl
W-AART 089 535 97 92 www.w-art.com.pl

Osuszanie mmetod  eelektrofizyczn
AQUAPOL PPOLSKA 074 854 58 91 www.aquapol.pl
CENTROBUD 059 840 36 55 www.drymaster.pl
STRUCTUM 081 744 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
LEX-BBUD 032 342 06 93 www.lexbud.ic.pl
RAYART 0602 351 644 www.rayart.pl
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