
w
nadmiarze

TEMAT
NUMERU
DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI

Wilgo
w domu

Aleksandra Ku mierczyk

Nadmiar wilgoci 

w domu to zwiastun 

problemów. 

Pojawia si  w le

wentylowanych

azienkach lub 

w pomieszczeniach 

na parterze, w których 

nie dopilnowano 

w a ciwego wykonania 

izolacji.

A jak z ni  walczy 

alergik, który 

odkryje j  w swoim 

domu?

Z wod

Wilgo  w powietrzu to zjawisko naturalne. W domu przybywa jej podczas prania, k -

pieli, gotowania, a tak e w wyniku naszego oddychania. Je li mamy sprawnie dzia aj -

c  wentylacj , nic z ego si  nie dzieje. Problem zaczyna si  jednak, gdy wentylacja nie 

jest w stanie jej w por  usun : para kondensuje si  wtedy i osiada na cianach oraz in-

nych elementach budynku. Stale podwy szony poziom wilgotno ci sprzyja rozwojowi 

roztoczy i grzybów ple niowych. I co wa ne – szkodzi nie tylko alergikom, ale tak e po-

zosta ym mieszka com domu. Zbyt wysoka wilgotno  wn trz mo e narazi  wszyst-

kich mieszka ców na choroby reumatyczne oraz uk adu oddechowego. Niestety nisz-

czy tak e elementy konstrukcyjne budynku. Powoduje odpadanie tynków, gnicie drew-

na i korozj  stali, zwi ksza tak e straty ciep a w domu.

Je li wi c w domu jest za wilgotno, trzeba stara  si  temu zaradzi . A najlepiej za-

cz  od znalezienia przyczyny.

Sk d si  bierze zawilgocenie?
1. Brak lub niew a ciwie wykonana izolacja pionowa i pozioma

Plamy ple ni na cianach piwnic oraz w pomieszczeniach granicz cych bezpo rednio

z gruntem s  najcz ciej nast pstwem wnikania w przegrody budynku wilgoci i wody 

gruntowej, a tak e wód opadowych. 

Spowodowane tym zawilgocenia bardzo cz sto obejmuj  wy sze partie budynku,

w wyniku zjawiska zwanego podci ganiem kapilarnym. To to samo zjawisko, które 

w szkolnym do wiadczeniu powoduje zawilgocenie ceg y wstawionej na sztorc do p a-

skiego naczynia z wod : po krótkim czasie b dzie widoczne, e granica zawilgocenia 

jest znacznie wy ej ni  zwierciad o wody. Dzieje si  tak wskutek dzia ania si  kapilar-

nych w materia ach o mikroporowatej strukturze, jakimi s  mi dzy innymi materia y

cienne.

fot. Archiwum BD



BUDUJEMY DOM 1–2/2009 49

Wilgo  w domu

BUDUJEMY DOM 1–2/2009 49

Zasi g podci gania kapilarnego zale y od 

struktury materia ów, maj cych kontakt 

z wod : nie wyst puje na przyk ad w grubym 

piasku i wirze, ale w glinie – tak.

W materia ach budowlanych stosowanych 

do budowy cian wilgo  kapilarna mo e do-

chodzi  do kilku metrów w gór . Aby temu za-

pobiec, fundamenty i ciany zabezpiecza si

materia ami nieprzepuszczaj cymi wody i wil-

goci: pap , ywic , foli , wykonuj c z nich izo-

lacje pionow

i poziom .

Brak lub wady 

izolacji poziomej 

to jedna z naj-

cz stszych przy-

czyn zawilgoce-

nia budynków.

2. Kondensacja 

pary wodnej

Zawilgocenia

cian budynku 

mog  by  tak e

skutkiem kon-

densacji pary wodnej, która zim  wraz z cie-

p ym, wilgotnym powietrzem migruje z wn -

trza domu na zewn trz (gdzie zim  wilgot-

no  powietrza jest znacznie mniejsza). 

Je li odp yw pary na zewn trz jest utrud-

niony, mo e si  ona skrapla  w ch odnych

warstwach przegród zewn trznych, co jest 

szczególnie cz ste w domach, w których nie 

ma odpowiedniej wentylacji, pomieszczenia 

s  niedostatecznie ogrzewane, a budynek 

– nieodpowiednio ocieplony. 

Aby nie dopuszcza  do zawilgocenia bu-

dynku, trzeba nie tylko stale usuwa  wilgo

z pomieszcze  nazywanych mokrymi, jak 

azienki, kuchnia, wc czy pralnia – przez 

odpowiednie kana y wywiewne, lecz tak e

zapewni  prawid owy nawiew powietrza 

wie ego – najlepiej przez wyposa enie 

domu w wentylacj  mechaniczn  z odzy-

skiem ciep a. 

W domach z wentylacj  grawitacyjn ,

jakich jest w Polsce najwi cej, wyp yw zawil-

goconego powietrza i nap ywanie na jego 

miejsce powietrza wie ego mo liwy jest tyl-

ko, gdy drzwi w pomieszczeniach mokrych 

(z kana ami wywiewnymi) maj  otwory 

umo liwiaj ce ruch powietrza, a w oknach 

lub w cianach zewn trznych zamontowane 

s  nowoczesne samoczynnie dzia aj ce 

nawiewniki.

Nieskuteczna
wentylacja

Je li jest to wentylacja grawitacyjna, a tak

g ównie stosuje si  w domach jednorodzin-

nych, problemem mo e okaza  si s aby ci g

w kanale wentylacyjnym. Sprawdzanie ci -

gu powinno si  powierza  okresowo komi-

niarzowi, który skontroluje stan kominów. 

Dzia anie kana ów wyci gowych atwo spraw-

dzi  samodzielnie, przyk adaj c kartk  papie-

ru lub zbli aj c do kana u zapalon wiec .

Przyczyn z ego ci gu mo e by  kilka:

  celowe zamkni cie (na przyk ad zakleje-

nie) wlotu kana u wentylacyjnego,

  niedostateczny nawiew, cz sto spowodo-

wany zast pieniem starych nieszczelnych 

okien i drzwi – nowymi, szczelnymi,

  zatkanie kana u wentylacyjnego (np. 

przez ptaki), 

  nieszczelno  lub za ma y przekrój 

kana u,

  niew a ciwe wyprowadzenie kana u

wentylacyjnego ponad dach,

  brak kana ów wentylacyjnych w poszcze-

gólnych pomieszczeniach lub brak otworów 

lub kratek w drzwiach pomieszcze , w któ-

rych s  one konieczne ( azienka, kuchnia).

Para w domu

W czasie najbardziej typowych czynno ci 

domowych w ci gu godziny powstaj  we 

wn trzach nast puj ce ilo ci pary wodnej 

(w gramach na osob ):

 sen – 50, 

 lekka praca – 90,

 ci ka praca – 150,

 k piel w wannie – 1000–1100,

 gotowanie – 1000–1200.

 Dobrze dzia aj ca wentylacja (najskuteczniejsza 

to ta mechaniczna z odzyskiem ciep a) jest 

jednym z podstawowych sposobów zapobiegania 

zawilgocenia pomieszcze

 Zaparowane okna 

wiadcz  o nadmiarze 

wilgoci w pomiesz-

czeniu i nieskutecznej 

wentylacji

 Drewniane okna s  szczególnie nara one 

na wilgo , dlatego musz  by  regularnie kon-

serwowane

Alergicy powinni unika

ciemnych, s abo 

wietrzonych 

pomieszcze  na 

strychach, poddaszach 

i w piwnicach, bo takie 

miejsca sprzyjaj

rozwojowi grzybów 

i ple ni 

”

”

Nadmiar wilgoci 

Zaparowane okna i lustra. R czniki w a-

zience d ugo schn . Na cianach mokre pla-

my, gdzieniegdzie pokryte meszkiem ple ni, 

w innych miejscach – bia e wykwity. W domu 

nieprzyjemny zapach st chlizny. Tapety od-

klejaj  si  od cian. Drewniane pod ogi si

pacz . W szafie butwiej  ubrania i skórzane 

buty. To spory k opot, nawet je li tylko cz

z tych zjawisk wyst puje w naszym domu. 

Problemem mo e by  tak e niewidoczne na 

pocz tku gnicie spodnich warstw pod ogi czy 

te  zalanie ciany w nieu ytkowej cz ci pod-

dasza. Nie kontrolujemy te  na co dzie  miejsc 

(przestrzeni podpod ogowych oraz niewenty-

lowanych stropodachów), w których ze wzgl -

du na awarie czy b dy budowlane mo e do-

chodzi  do nadmiernego zawilgocenia.

 Wszystkie wymienione zjawiska ka dy

– nie tylko alergik – powinien uzna  za sy-

gna  do dzia ania. Co wtedy robi ? Nawet 

amator  mo e oceni  stan dachu i zauwa-

y  wysuni t  z pokrycia dachówk  czy 

oderwane pasmo gontów bitumicznych. 

Zaobserwowa , czy podczas deszczu rury 

spustowe nie przeciekaj  lub czy przez ryn-

ny woda nie przelewa si  gór . Nie trzeba 

by  in ynierem ani technikiem budowla-

nym, by zauwa y  wykwity na cianach 

piwnic czy wyczu  zapach ple ni w pomiesz-

czeniach w piwnicy. 

Podobnie jest, je li powód zawilgoce

upatrujemy w z ym dzia aniu wentylacji lub 

w braku, niew a ciwym wykonaniu czy uszko-

dzeniu izolacji po-

ziomej i pionowej. 

Wtedy trzeba szu-

ka  specjalistycznej 

pomocy. A o tym 

piszemy w dalszej 

cz ci naszego te-

matu numeru.
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Do kondensacji pary wodnej mo e te  do-

chodzi  w przegrodach zewn trznych o nie-

w a ciwym uk adzie warstw. Warunkiem zbu-

dowania domu odpornego na zawilgocenie 

jest zatem fachowy projekt i wykonawstwo. To 

samo dotyczy modernizacji budynków: wy-

miany okien i ocieplania cian, dachów i stro-

podachów. Wszelkimi takimi pracami powi-

nien kierowa  fachowiec z do wiadczeniem.

3. Awaria lub niew a ciwy monta  instala-

cji wodno-kanalizacyjnej

Wilgo  w cianach lub stropach mo e poja-

wi  si  tak e wtedy, gdy dojdzie do awarii in-

stalacji wodoci gowej, grzewczej lub kanali-

zacyjnej: p knie rura, zatka si  syfon „pu ci”

niefachowo wykonane po czenie rur lub 

woda z pralki czy wanny zaleje pod og .

Uszkodzenie powinno si  jak najszybciej na-

prawi  i osuszy  zawilgocone elementy, aby 

zapobiec rozwojowi drobnoustrojów. 

4. Usterki lub uszkodzenia w systemie oryn-

nowania

Wilgo  mo e wnika  w ciany budynku, gdy 

dom nie jest odpowiednio chroniony przed 

opadami, na co sk adaj  si  odpowiednio wy-

suni te okapy oraz rynny i rury spustowe. 

Je li orynnowanie by o zaprojektowane 

i wykonane w a ciwie, do trwa ego zawilgoce-

nia cian zewn trznych mog  doprowadzi

zaniedbania w jego eksploatacji. Wystarczy za-

pchanie rynien li mi, odkszta cenie ich 

wskutek oblodzenia albo skorodowanie rur 

spustowych, by woda znalaz a sobie drog  do 

wn trza cian. Je li dop ynie do izolacji ter-

micznej, drobna i atwa do usuni cia usterka 

mo e spowodowa  du y problem.

Dlatego tak wa ne jest regularne sprawdza-

nie stanu orynnowania i w razie potrzeby jego 

naprawa. Trzeba te  stale kontrolowa  stan po-

krycia dachu i cian wokó  okien, a tak e czy 

ewentualne zacieki na cianach nie powstaj

wskutek sp ywania wody deszczowej przez 

niezabezpieczone kana y wentylacyjne. 

5. Wilgo  budowlana 

ród em zawilgocenia cian wewn trznych

i zewn trznych wkrótce po zbudowaniu 

i wyko czeniu domu mo e by  te  woda do-

dawana do wi kszo ci materia ów budowla-

nych: zapraw, mas tynkarskich, wylewek sa-

mopoziomuj cych,  tynków itp., czyli wilgo

technologiczna, zwana te  budowlan . eby

mog a szybciej odparowa , prace wyko cze-

niowe powinno si  zaczyna  dopiero wów-

czas, gdy mury i stropy wyschn . Je li wysy-

chanie trwa zbyt d ugo, mo na  przyspieszy

je, osuszaj c budynek  nagrzewnicami. 

Uwaga! Je li wyko czanie domu rozpocznie 

si  zanim b dzie on dostatecznie suchy i do-

pu ci w ten sposób do zawilgocenia wra li-

wych materia ów (zw aszcza drewna i mate-

ria ów drewnopochodnych), mo e doj  do 

zapocz tkowania w nich procesów gnilnych. 

W takich warunkach nast puje uszkodzenie 

drewnianych posadzek, drzwi lub okien 

i w nast pstwie tego – zwi kszenie emisji 

alergenów, g ównie ple ni.

6. Niew a ciwe odprowadzanie wody z oto-

czenia fundamentów

Wokó  domów zbudowanych na gruntach nie-

przepuszczalnych w okresach opadów lub roz-

topów mo e gromadzi  si  woda. W takich wa-

runkach zaleca si  wykonanie drena u opasko-

wego, by wod  mo na by o odprowadzi  na 

bezpieczn  odleg o  od budynku, inaczej mo e

ona zagra a  pomieszczeniom w piwnicy, 

a w razie usterek w izolacji – zawilgoci  te

wy sze partie domu. To, czy drena  jest potrzeb-

ny, najlepiej rozstrzygn  ju  na etapie projekto-

wania budynku, przeprowadzaj c badania geo-

techniczne.

Drena  wykonuje si  z rur drenarskich 

(perforowanych rur ceramicz-

nych lub z PVC), które uk ada

si  wokó aw fundamento-

wych. Rury pod cza si  do 

studzienek rewizyjnych i obsy-

puje wirem. Wod  z dre-

na u odprowadza si

do studzienki zbiorczej, 

a z niej – w miejsce, w któ-

rym nie b dzie zagra a a

budynkowi: do rowu melio-

racyjnego, studni ch onnej

lub rzeki.  

Pomiar wilgotno ci

 Jednym z objawów zawilgocenia budynku s  zielonkawe wykwity na 

cianach zewn trznych. Powodem mo e by le wykonana izolacja pozioma 

lub pionowa

 Brak izolacji przeciwwilgociowej w miejscach 

szczególnie nara onych na dzia anie wilgoci, takich 

jak azienka, pralnia czy kuchnia, bezpo rednio 

przyczynia si  do rozwoju grzybów i ple ni 

w spoinach i okolicach kranów oraz zaciekania 

wody za wann  czy brodzik prysznicowy

 Drena  wykonuje si  wokó cian budynku, by zebra  nadmiar wody 

deszczowej sp ywaj cej w g b gruntu
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Wilgotno  powietrza w domu mo na

sprawdzi wilgotno ciomierzem – niewiel-

kim urz dzeniem, które kupuje si  w sklepach 

budowlanych. Okre la on ilo  pary wodnej 

zawartej w powietrzu o danej temperaturze. 

W pomieszczeniach mieszkalnych wilgotno

powinna wynosi  40–60%. Latem mo e by

ona wy sza i dochodzi  nawet do 90%.

 Pomiary wilgotno ci nale y powtórzy  kil-

kakrotnie w ró nych porach dnia, bo b dzie 

ona inna, gdy akurat sko czymy si  k pa  lub 

zaczniemy gotowa , a inna, gdy w domu od 

kilku godzin nikogo nie ma. Wilgotno  po-

wietrza w domu zale y tak e od pogody 

(ci nienia i opadów). 

 Oprócz regularnego sprawdzania wilgot-

no ci powietrza, warto tak e raz na kilka mie-

si cy sprawdzi  wilgotno  materia ów bu-

dowlanych nawet w domu ju  u ytkowanym. 

Robi si  to miernikiem oporowym i przyjmu-

je, e materia y s  suche, gdy wilgotno  nie 

przekracza:

5% – mury i tynki;

18% – elementy konstrukcyjne;

10% – drewniane i drewnopochodne mate-

ria y wyko czeniowe. 

Je li wilgotno  powietrza w domu jest za 

wysoka, trzeba szuka  przyczyny i jak naj-

szybciej rozwi za  problem, inaczej we wn -

trzach szybko pojawi  si  szkodliwe ple nie 

i grzyby.


