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Pod ogi

Wymagania zale  od tego, w jakiej cz ci 

budynku pod oga si  znajduje. Pod oga na 

gruncie albo na stropie, pod którym jest po-

mieszczenie nieogrzewane, powinna chro-

ni  przed ucieczk  ciep a. W piwnicach, a-

zienkach i kuchniach musi by  odporna na 

wilgo . Pod ogi mi dzy pomieszczeniami 

o ró nych funkcjach powinny tak e chroni

przed przenikaniem ha asów: jedne – przed 

d wi kami powietrznymi (np. rozmowa, mu-

zyka z p yt czy w czony telewizor), inne – 

uderzeniowymi (np. odg osy stukania narz -

dzi w warsztacie czy tupanie dzieciaków). 

Z tych wszystkich wzgl dów pod ogi sk ada 

si  z ró nych warstw, którym stawia si  ró -

ne wymagania. Oto najpopularniejsze rodza-

je pod óg w domach jednorodzinnych. 

Pod oga na gruncie 
Taka konstrukcja jest niemal w ka dym 

domu: w pomieszczeniach piwnicznych, 

a tak e pomieszczeniach przyziemia, je li bu-

dynek jest niepodpiwniczony oraz w gara ach 

i magazynach. 

Bez pod ogi pomieszczenia nie nadawa y-

by si  do u ytku. Jej zadaniem jest te  ochro-

na pomieszcze  przed przenikaniem wilgoci 

z gruntu oraz przed ucieczk  ciep a.

Za te zadania odpowiedzialne s  poszcze-

gólne warstwy pod ogi. 

Podbudowa

Tworzy j  15–20 cm podsypka (piasek, wir 

lub pospó ka), która jest podbudow  dla p y-

ty betonowej pod ogi. Podsypk  uk ada si  na 

wst pnie wyrównanym pod o u, zag szczaj c

j  warstwami. Podsypka mo e by  jednocze-

nie warstw  termoizolacyjn , je li zastosuje-

my keramzyt (lub inne kruszywo termoizola-

cyjne). Poniewa  jego w a ciwo ci izolacyjne 

s  gorsze ni  w a ciwo ci styropianu, nale-

y u o y  z niego warstw  2,5 do 3 razy grub-

sz  ni  standardowa grubo  p yt styropia-

nowych, które keramzyt ma zast pi . Jedynie 

wtedy, gdy konieczna jest gruba warstwa 

podsypki, keramzyt mo e zast pi  podsyp-
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Jaka powinna by  pod oga? 

Wi kszo  inwestorów od-
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Wbrew pozorom to bardzo 

konkretne warunki: warto 

wi c wiedzie , jakie powinna 

mie  cechy, aby by y

spe nione. Emilia Ros aniec, Jaros aw Antkiewicz

adne 
i trwa e

Elewacje 42

fo
t. 

M
ar

ch
ew

ka

Pod ogi

posadzka

wylewka samopoziomuj ca

wylewka podk adowa 5 cm

styropian 10 cm

folia budowlana 0,2 mm

wylewka betonowa 5–10 cm

podsypka (piasek, wir)

Uk ad warstw w typowej pod odze na gruncie 
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k  piaskow  oraz beton wyrównuj ce poziom 

pod ogi. Trzeba jednak doda , e ocieplenie 

z keramzytu jest dro sze ni  z p yt styropia-

nowych i b dzie op acalne tylko je li ró nica 

w kosztach wykonania (robocizny) ulegnie 

znacznemu zmniejszeniu.

Warstwa konstrukcyjna z betonu

Uk ada si  j  z g stej mieszanki betonu. 

Stabilizuje ona pod o e i stanowi ona opar-

cie dla wszystkich kolejnych warstw pod-

ogi. 

Najcz ciej jest to p yta betonowa gru-

bo ci 5–10 cm z betonu klasy C 8/10 lub 

C 12/15 (dawniej B 10 oraz B 15). Jej grubo

i wytrzyma o  powinna jednak by  dosto-

sowana do konkretnych warunków grunto-

wych i uwzgl dniona w projekcie.

Izolacja przeciwwilgociowa 

Musi by  dostosowana do tego jak du e jest 

ryzyko podci gania wody gruntowej, dla-

tego je li korzystamy z gotowego projek-

tu domu, rozwi zania w nim proponowane 

musz  by  zweryfikowane pod k tem kon-

kretnych warunków gruntowo-wodnych. 

Izolacja przeciwwilgociowa chroni po-

mieszczenia przed wilgoci  z gruntu. Do tego 

celu wykorzystuje si  g ównie foli  lub pap .

Izolacj  przeciwwilgociow  trzeba po czy

z izolacj  poziom cian fundamentowych. 

Izolacja termiczna 

Jej rodzaj i grubo  zale y od tego, czy pod o-

ga b dzie ogrzewana i od tego w jakim stan-

dardzie energetycznym budowany jest dom. 

W budynkach projektowanych zgodnie z obo-

wi zuj cymi przepisami mo na spotka  cien-

k  zaledwie 8-centymetrow  warstw  styro-

pianu (powinien mie  g sto  przynajmniej 

20 kg/m3). W typowych domach warstwa izo-

lacji termicznej ma zwykle 10 cm. Warto jed-

nak j  pogrubi , szczególnie je li chcemy u o-

y  w pomieszczeniu ogrzewanie pod ogowe.

W budynkach energooszcz dnych, nawet 

je li nie ma ogrzewania pod ogowego, war-

stw  izolacyjn  zwykle pogrubia si  do 20 cm. 

Styropian uk ada si  w dwóch warstwach, 

z których druga, wierzchnia, powinna przy-

krywa  styki warstwy pierwszej – spodniej. 

Ewentualnie mo na zastosowa  p yty z profi-

lowanymi kraw dziami. 

Uwaga! Polistyren ekstrudowany jest pra-

wie nienasi kliwy i ma lepsz  izolacyjno

ni  styropian. 

Warstwa podk adowa

Najcz ciej tworz  j  tzw. p ynne jastrychy: 

cementowy – wytrzyma y, odporny na zawil-

gocenie. Na du ych powierzchniach wymaga 

wykonania dylatacji. Podk ad wysycha d ugo 

– 6–8 tygodni. Zwykle jego powierzchnia jest 

nierówna i trzeba wykona  na nim wylewk

samopoziomuj c , co zwi ksza pracoch on-

no  i podnosi koszty; 

anhydrytowy – o dobrych parametrach me-

chanicznych, nie ma tendencji do powstawa-

nia rys skurczowych, ma za  w a ciwo ci sa-

mopoziomuj ce. Nie jest jednak odporny na 

wilgo . Wysycha ok. 2 tygodnie.

Inne rozwi zanie stanowi  tzw. suche podk a-

dy, w ród których najpopularniejsze s  suche 

jastrychy gipsowe – jedno- lub dwuwarstwo-

we p yty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-

w óknowe. P yty s  lekkie, atwe w monta u, 

a od razu po u o eniu pod o e jest gotowe do 

kolejnych prac. 

Warstwa wyko czeniowa 

Dobiera si  j  w zale no ci od przeznacze-

nia pomieszcze  i zale nie od zastosowanego 

na ni  materia u mo e mie  od 10 do 30 mm 

grubo ci. W korytarzach, azienkach, kuch-

niach, pomieszczeniach gospodarczych naj-

cz ciej stosuje si  posadzki z materia ów 

odpornych na cieranie, nienasi kliwych 

i atwych do utrzymania w czysto ci: p ytek 

ceramicznych lub kamiennych. 

W pokojach mieszkalnych stosuje si

przede wszystkim posadzki drewniane i wy-

k adziny.

 Wyrównywanie betonowej warstwy podk ado-

wej przy u yciu wylewki samopoziomuj cej

 Rozprowadzanie warstwy wyrównuj cej z podsypki kermazytowej (a) i zag szczanie keramzytu (b)

 Do pod óg nara onych na wnikanie wilgoci 

z zewn trz, np. tarasach i balkonach najkorzystniej 

u y  tzw. p ynnej folii izolacyjnej. Tworzy ona bez-

spoinow  pow ok , któr  mo na szczelnie pokry

dowolny kszta t
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Pozostawienie ziemi urodzajnej. Warstwa 

ziemi urodzajnej (humus) powinna by  dok ad-

nie usuni ta inaczej rozk adaj ce si  substan-

cje organiczne mog  wp ywa  niszcz co na 

pod og . Ponadto pozostawiona gleba nie za-

pewnia odpowiedniej stabilno ci pozosta ym 

warstwom pod ogi. Z zagospodarowaniem zie-

mi nie powinno by  k opotu, bo mo na j  wy-

korzysta  przy urz dzaniu ogrodu.

Zbyt s abo zag szczona podsypka.

Podsypka z piasku lub pospó ki wymaga bar-

dzo starannego zag szczenia, natomiast wir, 

t ucze  lub keramzyt zag szcza si  bardzo s a-

bo, np. keramzyt w wyniku zag szczenia zmiej-

sza swoj  obj to  o ok. 10%.

Podsypk  ubija si  warstwami, zwykle na 

mokro, najlepiej stosuj c specjaln  maszyn

wibracyjn . Zbyt s abe ubicie spowoduje, e

kolejne warstwy pod ogi b d  osiada  i mog

p ka . Jednak nie nale y przesadza , bo zbyt 

mocne ubijanie podsypki powoduje czasem 

p kanie fundamentu – g ównie w naro ach. 

Szczeliny pomi dzy p ytami izolacji ciepl-

nej. Szczeliny powoduj  ucieczk  ciep a, dlate-

go najlepiej uk ada  ocieplenie w dwóch war-

stwach, tak by spojenia p yt si  nie pokrywa y. 

Alternatyw  jest u o enie p yt z frezowanymi 

(ukszta towanymi schodkowo) kraw dziami,

s  one jednak nieco dro sze.

Zbyt ma a wytrzyma o  styropianu. P yty 

z materia u izolacyjnego u o one w pod odze 

musz  by  odporne na ciskanie, bo obci a

je podk ad podposadzkowy, posadzka, usta-

wione na pod odze sprz ty, cianki dzia owe 

itd. Najcz ciej stosuje si  styropian odmiany 

EPS 100 (tzw. pod ogowy), jego ta sze odmiany 

np. EPS 70 (tzw. fasadowy) si  do tego nie nadaj .

Twardsze odmiany styropianu np. EPS 200 prze-

znaczone s   do pod óg na parkingach i w gara-

ach, ale raczej w miejscach publicznych, gdzie 

nat enie ruchu jest du e. W domach jednoro-

dzinnych zwykle EPS 100 wystarcza. Decyzj

jednak powinien podj  konstruktor, uwzgl d-

niaj c planowane obci enia (np. przez ci ki 

samochódd dostawczy lub terenowy). 

Bardzo wytrzyma ym materia em jest tak e

polistyren ekstrudowany, jednak jest on dro -

szy od styropianu.

le u o ona izolacja przeciwwilgociowa. 

Foli  izolacyjn  trzeba uk ada  bardzo staran-

nie, z co najmniej 15 cm zak adami. Liczb  po-

cze  mo na cz sto zmniejszy  kupuj c foli

w postaci du ych p acht, a nie standardowych 

rolek szeroko ci 1,5 m. 

Uwaga na b dy

W pomieszczeniach technicznych zamiast 

ok adzin ceramicznych mo na zastosowa

g adkie bezspoinowe posadzki betonowe ma-

lowane odpowiednimi farbami.

Pod oga na stropie
Rodzaj i uk ad warstw na tego rodzaju pod o-

gach w du ej mierze zale y od tego, jakie po-

mieszczenia znajduj  si  pod i nad nimi. 

Je li pod oga oddziela pomieszczenia u yt-

kowe, powinna mie  w a ciw  izolacyjno

akustyczn . Pod ogi na stropach usytuowa-

nych mi dzy pomieszczeniami ogrzewany-

mi a nieogrzewanymi powinny zapewnia

przede wszystkim wystarczaj c  izolacyj-

no  termiczn . Pod ogi za  w tzw. pomiesz-

czeniach mokrych – czyli tam, gdzie posadzka 

nara ona jest na zachlapywanie wod  – po-

winny dodatkowo zapewnia  ochron  prze-

ciwwilgociow .

Izolacja akustyczna

Najlepsz  ochron  przed ha asem daje pod-

oga p ywaj ca. Podk ad jest odizolowany od 

warstwy no nej stropu oraz od elementów 

konstrukcji budynku – w tym celu na ca ym 

obwodzie pod ogi, czyli przy cianach, ko-

minach, w progach drzwi, a tak e przy pio-

 Ró ne warianty warstwy wyko czeniowej pod ogi; (a) panele laminowane, (b) drewniane, (c) p ytki ce-

ramiczne, (d) wyk adziny dywanowe to najpopularniejsze rodzaje posadzek
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Uwaga na b dy

nach instalacyjnych, uk ada si  ci g  ta m

brzegow  z pianki polietylenowej, styropia-

nu elastycznego, lub filcu grubo ci 1–2 cm. 

Pod podk adem znajduje si  za  warstwa b -

d ca izolacj  akustyczn  (a przy okazji ciepl-

n ). Najcz ciej s  to p yty we ny mineral-

nej o g sto ci min. 80 kg/m3 i grubo ci 4 cm, 

uk adane bezpo rednio na stropie. Mo na te

stosowa  specjaln  odmian  styropianu ela-

stycznego grubo ci min. 3,3 cm.

Izolacyjno  akustyczn  poprawiaj  te  tzw. 

posadzki p ywaj ce – bezpo rednio pod po-

sadzk  drewnian  lub panelami umieszcza 

si  wówczas warstw  izolacyjn , np. z p yt 

pil niowych, mat piankowych itp.

Ochron  przed ha asem daj  tak e sufi-

ty podwieszane z p yt gipsowo-kartonowych 

i kasetonowe. Mi dzy nimi a stropem umiesz-

cza si  we n  mineraln , która doskonale t u-

mi d wi ki powietrzne oraz – cho  s abo – 

uderzeniowe.

Izolacja termiczna

Izolacja cieplna ma znaczenie drugorz dne 

przy stropach mi dzypi trowych, je li roz-

dzielaj  one pomieszczenia o zbli onej tempe-

raturze u ytkowej. Wykonanie natomiast do-

brej izolacji cieplnej jest konieczne w stropach 

nad piwnicami i w stropodachach pod podda-

szem nieogrzewanym. 

Warto ci maksymalnych wspó czynni-

ków przenikania ciep a i grubo ci izolacji 

styropianowej dla poszczególnych rodzajów 

stropów przedstawia tabela poni ej (we-

d ug wymaga  ochrony cieplnej zawartych 

w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowia-

da  budynki i ich usytuowanie).

Izolacj  termiczn  stropów nad piwnicami 

najlepiej wykonywa  od strony zimnej – czy-

li od do u. Styropian przykleja si  do spodu 

stropu i tynkuje. Mo na te  wykorzysta  we -

n  mineraln  – wówczas do spodu stropu 

mocuje si  ruszt, uk ada we n  i os ania j

p ytami gipsowo-kartonowymi.

W przypadku stropu nad którym znajduje 

si  strych z nieocieplonymi pomieszczeniami 

izolacj  termiczn  najlepiej u o y  od góry, bo 

tam jest zimne pomieszczenie. Cz sto wyko-

nuje si  wówczas pod og  na legarach, uk ada-

j c pomi dzy nimi we n  mineraln , albo po 

prostu rozk ada na stropie we n , przykrywa-

j c j  foli  paroprzepuszczaln .

Izolacja przeciwwilgociowa

Umieszcza si  j  bezpo rednio pod posadz-

k . Ma ona chroni  ni ej po o one warstwy 

pod ogi przed wod . Izolacje przeciwwil-

gociowe wykonuje si  obecnie g ównie z fo-

lii w p ynie – specjalnej masy przeznaczonej 

do uszczelniania atwo nasi kliwych pod o-

y. Izolacja ta dost pna jest w postaci masy 

gotowej do u ycia, sprzedawanej w wiader-

Uk ad warstw pod ogi na stropie elbetowym z izolacj  akustyczn

panele pod ogowe

mi kka p yta pil niowa

jastrych cementowy 

folia budowlana 

izolacja akustyczna (z we ny mine-

ralnej, styropianu akustycznego, 

g bki polietylenowej) 

konstrukcja stropu

Rodzaj stropu 

maksymalna warto

wspó czynnika przenikania 

ciep a

orientacyjna grubo  izolacji 

ze styropianu lub we ny  

stropy nad piwnicami U = 0,45 W/(m2·K) 80–100 mm

stropy pod poddaszem 

nieogrzewanym
U = 0,25 W/(m2·K) 120–150 mm

stropy zewn trzne nad przej ciami

lub przejazdami
U = 0,25 W/(m2·K) 150–180 mm

Niestaranne u o ona folia nie tylko nie b -

dzie dobrze chroni  przed wilgoci , ale ju

w trakcie robót pod ogowych mo e spowodo-

wa  wnikanie p ynnego jastrychu tworz ce-

go podk ad podposadzkowy pomi dzy p yty 

ocieplenia, co pogorszy izolacyjno  ciepl-

n  pod ogi. 

Brak izolacji przeciwwilgociowej i paro-

izolacji w pomieszczeniach mokrych. Wbrew 

obiegowej opinii ceramiczne p ytki pod ogowe 

nie tworz  wodoszczelnej pow oki. Pod nimi 

konieczne jest u o enie izolacji z folii lub tzw. 

p ynnej folii – masy, któr  nak ada si  bez-

spoinowo, podobnie jak pow oki malarskie. 

Jej zalety szczególnie docenimy w naro ni-

kach, na ukach itp., gdzie szczelne u o enie 

zwyk ej folii jest trudne.

Wa ne jest tak e wykonanie izolacji parosz-

czelnej, która chroni wy ej po o one pomiesz-

czenia. Zawilgocenie jest najbardziej niebez-

pieczne dla konstrukcji drewnianych, jednak 

na wilgo  wra liwe s  tak e podk ady anhy-

drytowe oraz tynki gipsowe.

Brak warstwy spadkowej. W pomieszcze-

niach w których znajduj  si  wpusty kanali-

zacyjne – gara ach, kot owniach, pralniach, 

azienkach konieczne jest ukszta towanie 

spadku pod ogi w kierunku wpustu.

Zbyt ma a wytrzyma o  podk adu podpo-

sadzkowego. Grubo  podk adu i jego ewen-

tualne zbrojenie siatk  musz  by  uwzgl dnio-

ne w projekcie. Do  cz sto jednak dopiero 

w trakcie budowy zapada decyzja o zmianie 

materia u z którego wykonane s cianki dzia-

owe, ich przesuni ciu, czy u o eniu ogrzewa-

nia pod ogowego.

Tego rodzaju zmiany nale y skonsulto-

wa  z konstruktorem, bo np. cianki z sili-

katów s  znacznie ci sze ni  z betonu ko-

mórkowego.

Zbyt s aba izolacyjno  akustyczna. 

Pod ogi w ró nym stopniu mog  przenosi

d wi ki, przede wszystkim tzw. d wi ki uderze-

niowe (np. odg os kroków). Nie ma to znaczenia 

w przypadku pod óg na gruncie, nad piwnica-

mi czy na nieu ytkowych poddaszach. Jednak 

do  cz sto projekty s  zmieniane, a podda-

sza adaptowane na mieszkalne. Izolacyjno

akustyczn  mo na poprawi  wykonuj c tzw. 

pod ogi p ywaj ce, najprostszym za  sposo-

bem wyt umienia d wi ków uderzeniowych 

jest przykrycie pod ogi mi kkim materia em

– grubym dywanem, wyk adzin  dywanow

lub korkiem.
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kach. Poniewa  gotow  pow ok  izolacyjn

atwo uszkodzi , nale y szybko przykry

j  kolejn  warstw  pod ogi – posadzk .

Czasem stosuje si  zaprawy wodoszczelne 

– gotowe mieszanki cementowe, które trze-

ba rozrobi  wod .

Pod ogi na stropach 
drewnianych
Stropy drewniane s  konstrukcjami kilka-

krotnie l ejszymi od popularnych stropów 

elbetowych, a zatem maj  gorsz  od nich 

izolacyjno  akustyczn . Zastosowanie 

na takim stropie pod ogi p ywaj cej jest 

niewystarczaj ce jako sposób na przeni-

kanie ha asów mi dzy kondygnacjami. 

Dlatego mi dzy belkami stropu drewnia-

nego powinno si  u o y  warstw  we ny

mineralnej grubo ci przynajmniej 10 cm. 

Zalecanym wyko czeniem spodu stro-

pu drewnianego jest sufit podwieszony 

o konstrukcji ca kowicie oddylatowanej od 

cian. Pomi dzy sufitem a belkami mo -

na u o y  ci g  warstw  we ny mineral-

nej, która ograniczy wp yw mostków aku-

stycznych. 

Legary i poszycie stropu drewnianego, za-

leca si  uk ada  na elastycznej warstwie 

gumy lub filcu (grubo ci 5 mm) przyklejonej 

na wierzchu belek stropowych.  

deski pod ogowe

paski gumy lub filcu

legary pod ogowe 

folia 

paroprzepuszczalna

we na mineralna

(mi dzy belkami) 

belka stropowa

podbitka sufitowa    

Uk ad warstw pod ogi na stropie drewnianym

Koszty
Najpopularniejsze materia y stosowane do wykonywania pod óg  

Rodzaj materia u Koszty materia u Koszty robocizny 

pod oga:

podsypka (piasek, wir) 7–15 z /m2

ok. 40 z /m2

wylewka betonowa 25–35 z /m2

folia budowlana 2–3 z /m2 (grubo ci 0,2 mm)

styropian grub. 10 cm 15 z /m2

wylewka podk adowa 15–25 z /m2 (grub. 5 cm)

wylewka samopoziomuj ca 
ok. 3 z /kg (zu ycie ok. 1,7 kg/m2,

dla warstwy grubo ci 1 mm)

posadzka:

terakota, gres 20–400 z /m2 30 z /m2

panele pod ogowe
laminowane 15–200 z /m2

15 z /m2

warstwowe 80–400 z /m2

parkiet 50–250 z /m2 50 z /m2

wyk adzina pod ogowa 
dywanowa 20–250 z /m2

10 z /m2

elastyczna 10–100 z /m2


