
Jaka jest ró¿nica miêdzy pod³og¹ a stropem?

Strop to element konstrukcji budynku. Pod³oga natomiast stanowi wykoñcze-
nie górnej powierzchni stropu, podobnie jak sufit – dolnej. Pod³oga jednak pe³ni
dodatkowe wa¿ne funkcje. Konstrukcyjne wymagania wzglêdem niej s¹ wiêc
wy¿sze ni¿ wobec sufitu. S¹ one jeszcze wy¿sze, kiedy pod³oga stanowi samo-
dzielny element konstrukcyjny – np. pod³oga piwniczna lub uk³adana bezpo-
œrednio na gruncie w budynku niepodpiwniczonym.

Czy zamiast „pod³oga” mo¿na mówiæ „posadzka”?

W jêzyku potocznym czêsto siê tych pojêæ nie rozró¿nia. W terminologii bu-
dowlanej obowi¹zuje uœciœlenie: posadzka to tylko jedna, u¿ytkowa warstwa
pod³ogi. Z ni¹ u¿ytkownik styka siê bezpoœrednio, na niej stoj¹ meble, sprzêt za-
instalowany w pomieszczeniu, ró¿ne urz¹dzenia. Prócz niej wystêpuj¹ warstwy
podk³adowe, niejednokrotnie liczne. Z przypadkiem, kiedy pojedyncza warstwa
posadzkowa le¿y wprost na stropie, mamy do czynienia bardzo rzadko.

Czemu s³u¿¹ podposadzkowe warstwy 
pod³ogowe?

Spe³niaj¹ wiele funkcji, zale¿nie od konstrukcji pod³ogi, rodzaju stropu oraz
przeznaczenia i lokalizacji pomieszczenia. Jedne tylko wyrównuj¹ pod³o¿e pod
posadzkê. G³adkoœæ wystarczaj¹c¹, by zapewniæ posadzce nale¿yte podparcie
na ca³ej powierzchni, trudno uzyskaæ przy formowaniu górnej powierzchni stro-
pu. Warstwê tê zwykle stanowi kilkucentymetrowej gruboœci p³yta, wylewana
z zaprawy cementowej lub anhydrytowej, zwana podk³adem pod³ogowym lub
jastrychem. Przy niektórych rodzajach posadzek, np. deskowych klejonych do
pod³o¿a, podk³ad nadaje tak¿e odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Zwyk³y
beton stropu mo¿e siê okazaæ za s³aby. Inne warstwy zapewniaj¹ pod³odze po-
¿¹dan¹ izolacyjnoœæ – ciepln¹, akustyczn¹, przeciwwilgociow¹. S¹ wreszcie
konstrukcje bardzo skomplikowane, np. takie, w których podk³ad musi tak¿e po-
mieœciæ przewody ogrzewania pod³ogowego. Ogólnie trzeba podkreœliæ: choæ
warstw podk³adowych nie widzimy, a czêsto nawet nie zdajemy sobie sprawy, ¿e
istniej¹, to od nich w du¿ym stopniu zale¿y jakoœæ i trwa³oœæ posadzki. Wiele jej
wad, np. pêkanie p³ytek terakoty czy butwienie deszczu³ek pod³ogowych, ma
Ÿród³o w niew³aœciwym doborze warstw podk³adowych.

Kiedy izolacje s¹ potrzebne i jakie?

Izolacja cieplna jest niezbêdna, kiedy pod³oga le¿y wprost na gruncie lub na
stropie oddzielaj¹cym pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego. Najczêœciej
stosowanym materia³em s¹ p³yty styropianu. Izolacjê akustyczn¹ stosuje siê
w pod³odze na stropie dziel¹cym pomieszczenia u¿ytkowane. Ma ona sprawiæ, ¿e-
by z górnego pomieszczenia do dolnego nie przedostawa³y siê dŸwiêki – przede
wszystkim te pochodz¹ce od st¹pania. Ale tak¿e np. powstaj¹ce wskutek upadku
twardego przedmiotu na pod³ogê czy szurania krzes³em. Inne, np. odg³os z w³¹-
czonego telewizora, maj¹ wiele innych dróg przenikania. Do t³umienia dŸwiêków
stosuje siê przede wszystkim we³nê skaln¹, a ostatnio tak¿e specjalne odmiany
styropianu.

Izolacja przeciwwilgociowa jest konieczna w pod³odze na stropie zarówno
nad, jak i pod pomieszczeniem mokrym (³azienka, kuchnia, pralnia). Powinna siê
znaleŸæ zawsze od strony tego pomieszczenia, czyli np. nad ³azienk¹ – pod
pierwsz¹ warstw¹ podk³adow¹, pod ³azienk¹ - nad najwy¿sz¹. Jeœli oba oddzie-
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Mata podparkietowa z granulek styropiano-
wych zamkniêtych w dwóch warstwach fo-
lii jest izolacj¹ akustyczn¹ i jednoczeœnie
przeciwwilgociow¹ (fot. Cemex)



lane pomieszczenia s¹ mokre, izolacjê tê nale¿y umieœciæ zarówno nad, jak pod
warstwami podk³adowymi. Bêdzie je wtedy chroniæ przed szkodliwym oddzia-
³ywaniem wody. Jako materia³u u¿ywa siê folii z tworzywa, zaœ przy silniejszym
zagro¿eniu – papy lub warstwy lepiku. Dobrze te¿ s³u¿y elastyczna membrana.
Tworzy siê j¹ w ten sposób, ¿e przed u³o¿eniem p³ytek ceramicznych (naj-
czêstszy rodzaj posadzki w pomieszczeniach mokrych), nanosi siê na pod³o¿e
tzw. foliê w p³ynie.

Co oznaczaj¹ terminy „pod³oga p³ywaj¹ca” lub
„posadzka p³ywaj¹ca”?

W przypadku pod³ogi bez jakiejkolwiek izolacji mo¿na poszczególne warstwy
³¹czyæ trwale, np. wylewaj¹c podk³ad wprost na strop. Tam jednak, gdzie wystê-
puj¹ warstwy izolacyjne, takie po³¹czenie jest niemo¿liwe. Wówczas trzeba za-
pewniæ wy¿szym warstwom mo¿liwoœæ przemieszczania siê wskutek zmiany
wymiarów, spowodowanej np. ró¿nicami w rozszerzalnoœci cieplnej, czy ch³o-
niêciem lub oddawaniem wilgoci. Takie warstwy nie mog¹ przylegaæ do œcian
ograniczaj¹cych pomieszczenie. Trzeba przy nich pozostawiæ szczelinê, zwan¹
obwodow¹. Zwykle jej szerokoœæ wynosi ok. 1 cm. Umieszcza siê w niej pasek
materia³u izoluj¹cego: we³ny skalnej, styropianu, filcu. Ulega on œciœniêciu, kie-
dy podk³ad siê rozszerza, rozprê¿a siê natomiast, kiedy podk³ad siê kurczy.
O takiej pod³odze mówimy, ¿e jest p³ywaj¹ca. Niezale¿nie od tego p³ywaj¹ca
mo¿e byæ posadzka. Odnosi siê to przede wszystkim do wielkowymiarowych
elementów drewnianych lub drewnopochodnych, np. paneli laminowanych
b¹dŸ desek klejonych warstwowo (potocznie nazywanych panelami drewniany-
mi). Mimo znacznej odpornoœci na oddzia³ywanie wilgoci i temperatury, od-
kszta³caj¹ siê one bardziej ni¿ cementowy podk³ad. Tote¿ uk³ada siê je na warst-
wie sprê¿ynuj¹co-izoluj¹cej, bez mocowania do niej. Niezbêdn¹ szczelinê ob-
wodow¹ przykrywa siê listwami przyœciennymi.

Czy w pod³odze s¹ potrzebne jeszcze jakieœ
szczeliny?

Jeœli ma ona du¿¹ powierzchniê i jest nara¿ona na wyraŸne odkszta³cenia –
tak. W domu jednorodzinnym dotyczy to g³ównie ceramicznych ok³adzin zew-
nêtrznych, np. na tarasie. Tam odstêpy miêdzy spoinami ruchomymi, zwanymi
zwykle dylatacjami, nie powinny byæ wiêksze ni¿ 3 m, a jeœli pod³o¿e nie zo-
sta³o wysezonowane, czyli od wylania betonu up³ynê³o mniej ni¿ 6 miesiêcy –
nawet 2 m. We wnêtrzu, przy ogrzewaniu pod³ogowym, mog¹ byæ wiêksze, do
4-5 m. W pozosta³ych pod³ogach wewnêtrznych mo¿na je zwiêkszyæ do 7 m;
przekroczenie tej granicy zdarza siê rzadko. Szczeliny dylatacyjne pod³o¿a po-
winny byæ odtworzone w posadzce. Dlatego zawczasu nale¿y zadbaæ o bardzo
dok³adne zaprojektowanie pod³ogi, ³¹cznie z uk³adem elementów ok³adzino-
wych. Zdarza siê, ¿e ekipa instaluj¹ca ogrzewanie pod³ogowe rozmieszcza dy-
latacje wed³ug swoich planów, a potem okazuje siê, ¿e przez to nie pasuje do
wymarzonego uk³adu terakoty w kuchni czy p³yt marmurowych w salonie; albo
trzeba posadzkê oszpeciæ przez docinanie elementów, albo uk³adaæ wed³ug
gustu – wtedy jednak po krótkim czasie wzd³u¿ dylatacji pojawi¹ siê spêkania.

Co to s¹ wylewki samopoziomuj¹ce?

S¹ to zaprawy cementowe z dodatkami up³ynniaj¹cymi, najczêœciej kazein¹. Po
zarobieniu suchej mieszanki wod¹ powstaje masa, która rozlewa siê po pod³o¿u,
tworz¹c powierzchniê nie tylko g³adk¹, ale tak¿e idealnie poziom¹. Tê w³aœciwoœæ
zachowuje jednak tylko przez krótki czas. Dlatego praca z ni¹ wymaga bardzo do-
brej organizacji: w ci¹gu zazwyczaj niespe³na pó³ godziny, a bywa i sporo krócej,
trzeba masê rozlaæ na pokrywanej powierzchni, wstêpnie rozprowadziæ pac¹ lub
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Etapy uk³adania paneli jako pod³ogi p³ywaj¹cej
(fot. Barlinek)

Uk³adanie przyœciennego paska dylatuj¹cego i t³u-
mi¹cego – tu bez folii izolacyjnej
(fot. Rigips)
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wa³kiem zêbatym i odpowietrzyæ. Ponadto trzeba zachowaæ dok³adne proporcje
wody oraz proszku. Zbytnie rozcieñczenie poprawi wprawdzie rozlewnoœæ, ale
spowoduje rozwarstwienie sk³adników. Powierzchnia wówczas nie bêdzie mia³a
wystarczaj¹cej wytrzyma³oœci. Zaprawa zbyt gêsta nie bêdzie siê dobrze uk³ada-
³a, pozostan¹ nierównoœci. Poszczególne wylewki s¹ dostosowane do ró¿nych
gruboœci warstwy, np. 0-2 mm, 2-10 mm itd. Wylanie zaprawy samopoziomuj¹cej
znacznie u³atwia uk³adanie p³ytek ceramicznych na cienkowarstwowej zaprawie
klej¹cej (innych obecnie siê w³aœciwie nie stosuje), a jest wrêcz nieodzowne pod
posadzkê p³ywaj¹c¹ z paneli lub desek klejonych warstwowo oraz pod wyk³adzi-
nê tekstyln¹, chyba ¿e rozœcie³a siê j¹ na innej g³adkiej posadzce. Niektóre wy-
lewki samopoziomuj¹ce mog¹ s³u¿yæ jako samoistna powierzchnia u¿ytkowa (np.
w gara¿u), przewa¿nie jednak stanowi¹ tylko podk³ad – trzeba na nich u³o¿yæ in-
n¹ warstwê posadzkow¹.

Czym panele ró¿ni¹ siê od parkietu 
czy mozaiki?

Terminu „panele” u¿ywa siê potocznie w odniesieniu do dwóch odmiennych
rodzajów elementów posadzkowych. Jeden to panele laminowane. Ich rdzeñ
stanowi twarda p³yta drewnopochodna MDF lub HDF. Jest z wierzchu pokryta
warstw¹ u¿ytkow¹ z odpornego tworzywa, imituj¹cego drewno naturalne lub inny
materia³, np. kamieñ. Od spodu element jest wzmocniony wytrzyma³¹ foli¹, tzw.
warstw¹ odprê¿aj¹c¹. Drugi rodzaj to deski klejone warstwowo. Ich rdzeñ two-
rz¹ ma³e deszczu³ki z miêkkiego drewna. Od spodu pokrywa je warstwa mocnej
sklejki o uk³adzie s³ojów poprzecznym w stosunku do nich (warstwa odprê¿aj¹-
ca), od góry – kilkumilimetrowej gruboœci warstwa twardego drewna szlachetne-
go. Wspóln¹ cech¹ tych rodzajów elementów s¹ wzglêdnie du¿e wymiary. Przy
szerokoœci kilkunastu centymetrów panele maj¹ d³ugoœæ oko³o metra, deski kle-
jone warstwowo nawet kilka metrów. Ponadto i jedne, i drugie maj¹ na bokach
uformowane wpusty i wypusty (³¹czenie „na w³asne pióro”). Skleja siê je lub ³¹czy
zatrzaskowo jedne z drugimi, ale nie mocuje do pod³o¿a. Powstaje wy¿ej wspo-
mniana posadzka p³ywaj¹ca. Deszczu³ki parkietu czy zespo³y lamelek mozaiki
nie tylko ³¹czy siê wzajemnie, ale tak¿e przykleja do pod³o¿a. Wobec niewielkich
wymiarów tych elementów powstaje miêdzy nimi du¿o szczelin, a to umo¿liwia ich
kurczenie siê i rozszerzanie bez powstawania szkodliwych naprê¿eñ. Pojawienie
siê nowoczesnych podk³adów pod³ogowych i materia³ów klej¹cych sprawi³o, ¿e
bez obawy o nadmierne naprê¿enia mo¿na w ten sposób mocowaæ tak¿e ele-
menty wiêksze, nawet deski pod³ogowe z drewna ma³o podatnego na zmiany
wymiarów – przede wszystkim niektórych gatunków egzotycznych.

Czym nale¿y siê kierowaæ przy wyborze 
p³ytek ceramicznych?

Wzglêdy estetyczne s¹ spraw¹ indywidualn¹. Trzeba natomiast zadbaæ, by
p³ytki spe³nia³y wymagania techniczne. Œcieralnoœæ nale¿y dobraæ do intensyw-
noœci u¿ytkowania pod³ogi. Do sypialni, po której siê chodzi boso lub w miêkkich
pantoflach, wystarczy klasa I. W ³azience przyda siê klasa II, w przedsionku – III.
W pomieszczeniu, w którym pod³oga mo¿e byæ mokra (zw³aszcza w ³azience)
p³ytki powinny mieæ w³aœciwoœci przeciwpoœlizgowe. 

W kuchni z kolei warto wzi¹æ pod uwagê odpornoœæ na szok cieplny, czyli
szybkie podgrzanie (np. od gor¹cej kropli t³uszczu) i nag³e ostudzenie. W obu
tych pomieszczeniach, a tak¿e w gara¿u istotna jest odpornoœæ na plamienie,
poniewa¿ œrodki czyszcz¹ce bywaj¹ aktywne chemicznie. Istotna jest te¿ nasi¹-
kliwoœæ – tym mniejsza, im mniejsza jest porowatoœæ materia³u p³ytek. Zazwyczaj
wystarcza, jeœli nie przekracza ona 6%. W mokrej strefie ³azienki lepiej jednak, ¿e-
by by³a mniejsza ni¿ 3%. I wreszcie twardoœæ, okreœlana liczbami od 1 do 10.
W domu mieszkalnym wystarcza wartoœæ 5-6.
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Bardzo wa¿ne jest odpowietrzanie wylewki
samopoziomuj¹cej (fot. Henkel Polska)

PO
D

ŁO
GI

Przyk³ady mozaiki (fot. D¹bex)

P³ytki ceramiczne trzeba dobraæ do inten-
sywnoœci u¿ytkowania pod³ogi 
(fot. Ceramika Parady¿)

Panele pod³ogowe (fot. Kronopol)
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