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Wwiêkszoœci przypadków pod³oga
powinna byæ pozioma. Odchylenia

nie mog¹ przekraczaæ 2 mm na m.b. oraz
5 mm na ca³ej d³ugoœci lub szerokoœci po-

mieszczenia. Z odstêpstwem od tej zasady
mamy do czynienia tam, gdzie w pod³odze
jest umieszczony otwór odp³ywowy. W ta-
kim przypadku nale¿y pod³odze nadaæ
spadek wystarczaj¹cy, aby woda mog³a
swobodnie do niego sp³ywaæ. W budyn-
kach mieszkalnych powinien on byæ nie
mniejszy ni¿ 1% (czyli 10 mm na m.b.). 

Pod³oga mo¿e byæ u³o¿ona na gruncie
lub na stropie. Od tego, jakie przestrzenie
oddziela strop, zale¿¹ wymagania wobec
pod³ogi. Jeœli np. jedno z pomieszczeñ,
najczêœciej to nad nim, jest ogrzewane,
drugie zaœ nie, pod³oga powinna zapewniæ
odpowiedni¹ izolacjê ciepln¹. Jeœli oba s¹
ogrzewane i oba u¿ytkowane przez miesz-
kañców, ochrona cieplna nie jest potrzeb-
na, wa¿ne jest natomiast wyt³umienie
dŸwiêków, czyli odpowiednia izolacyjnoœæ
akustyczna. Z kolei pod³oga uk³adana na
gruncie zawsze musi byæ dobrze zabezpie-
czona przed podci¹ganiem wilgoci. Izola-
cyjnoœæ cieplna jest tu istotna tylko jeœli
pomieszczenie nad ni¹ jest ogrzewane. 

Przy stropie nad przestrzeni¹ otwart¹
– np. nad bram¹, podjazdem, gankiem –
pod³oga musi byæ szczególnie dobrze za-
izolowana cieplnie. W budownictwie jed-
norodzinnym takiego rozwi¹zania nie
spotyka siê szczególnie czêsto. 

Nad pomieszczeniami tzw. mokrymi
pod³oga powinna byæ zaopatrzona w izola-
cjê paroszczeln¹. W samych tych pomiesz-
czeniach, zw³aszcza jeœli siê przewiduje
œciekanie wody po ich posadzce, trzeba
pod³ogê uszczelniæ izolacj¹ przeciwwod-
n¹, by nie dopuœciæ do zawilgocenia kon-
strukcji stropu. 

Obecnoœæ ogrzewania pod³ogowego na-
k³ada przede wszystkim dodatkowe wyma-
gania materia³owe. Warstwa, w której jest
ono u³o¿one, powinna byæ uplastyczniona.
Wszystko, co siê znajduje nad ni¹, musi
mieæ – oczywiœcie – odpowiedni¹ wytrzy-
ma³oœæ temperaturow¹. Chodzi tu g³ównie
o klej mocuj¹cy posadzkê. Sama posadzka
nie powinna stawiaæ zbyt du¿ego oporu
cieplnego. U³o¿enie grubych, dobrze izolu-
j¹cych wyk³adzin dywanowych zmniejszy
sprawnoœæ ogrzewania. Natomiast warto
dobrze zaizolowaæ cieplnie spód pod³ogi. 

Warstwy
W praktyce niemal nie zdarzaj¹ siê

pod³ogi, których jedyn¹ warstwê stanowi
posadzka. Nawet jednak w takim wypad-
ku nale¿a³oby za osobn¹ warstwê uznaæ
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Pod³oga i posadzka to terminy w potocznym jêzyku
u¿ywane wymiennie. Tu bêdziemy je rozró¿niaæ, zgod-

nie z zasadami przyjêtymi w nazewnictwie technicznym.
Przez pod³ogê bêdziemy rozumieli ca³y element budow-
lany, niejednokrotnie z³o¿ony z wielu warstw. Ich liczba

i rodzaj zale¿¹ od tego, jak¹ funkcjê ma pe³niæ pod³oga.
Posadzk¹ zaœ bêdziemy nazywali warstwê zewnêtrzn¹,

z której mieszkañcy korzystaj¹: deski lub deszczu³ki,
p³ytki ceramiczne, wyk³adziny tekstylne itd. Stanowi

ona zatem tylko jeden z elementów pod³ogi – prawda,
¿e u¿ytkownika naj¿ywiej interesuj¹cy. Na pod³ogê zaœ

zwykle sk³adaj¹ siê tak¿e: podk³ad, izolacje (cieplna,
akustyczna, przeciwwilgociowa, przeciwwodna, parosz-

czelna), warstwa wyrównawcza �. 

OOpprraaccoowwaanniiee::  AAlliinnaa  KKwwaappiisszz  ii  SSttaanniiss³³aaww  SSttuuppkkiieewwiicczz

� Przyk³adowy uk³ad g³ównych warstw pod³ogowych na stropie
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spoiwo, którym siê materia³ posadzkowy
mocuje do stropu. Oprócz warstw pozio-
mych, lub z lekkim spadkiem, w pod³o-
dze wystêpuj¹ czêsto elementy pionowe: 
n przek³adki wyciszaj¹ce, oddzielaj¹ce

pod³ogê od œciany; 
n paski izolacji cieplnej umieszczone

w tym samym miejscu; 
n elastyczne wype³nienia szczelin dyla-

tacyjnych, czyli umo¿liwiaj¹cych roz-
szerzanie siê i kurczenie p³aszczyzny
pod³ogi pod wp³ywem zmian tempe-
ratury, lub np. pêcznienia, bez wy-
wierania szkodliwych nacisków na
œciany; przy wiêkszych powierzch-
niach szczeliny dylatacyjne zostawia
siê tak¿e poœrodku pomieszczenia; 

n podobnego rodzaju wype³nienia szcze-
lin izolacyjnych, uniezale¿niaj¹cych
konstrukcjê pod³ogi od ruchów innych
elementów budynku, spowodowanych
np. tzw. jego prac¹. 
Tu zajmiemy siê tylko warstwami po-

ziomymi �. 

Podk³ady wylewane
Podk³ad, czêsto zwany jastrychem (od

niemieckiego estrich) jest zasadniczym kon-
strukcyjnym elementem pod³ogi. Tradycyj-
nie formuje siê go na miejscu, przez wylewa-
nie odpowiedniej zaprawy. W u¿yciu s¹ dwa
ich rodzaje, ró¿ni¹ce siê spoiwem. 

Jeden to podk³ady cementowe. Do za-
stosowañ zwyk³ych, np. w pomieszcze-
niach mieszkalnych, spoiwem jest zwyk³y
cement portlandzki. Stosuje siê go w po-
staci zaprawy cementowej (tylko z pia-
skiem) albo – zw³aszcza przy wiêkszej
gruboœci warstwy – betonu (z kruszy-
wem). W niektórych rozwi¹zaniach powi-
nien on byæ odpowiednio modyfikowany.
Np. do konstrukcji z ogrzewaniem pod³o-
gowym nale¿y u¿ywaæ zapraw uplastycz-
nionych, a w pomieszczeniach mokrych –

wodoszczelnych (zwyk³y cement po
stwardnieniu jest przesi¹kliwy). 

Podk³ad mo¿e byæ zwi¹zany z pod³o-
¿em konstrukcyjnym (najczêœciej stro-
pem) �. Wówczas wystarcza, by mia³
gruboœæ 2,5 cm, choæ zwykle bywa grub-
szy – 3 cm. W wielu konstrukcjach jednak
jest on od pod³o¿a oddzielony warstw¹
izolacji �. Jeœli jest ona ma³o œciœliwa
(g³ównie w przypadku izolacji wodochron-
nej), minimalna gruboœæ podk³adu wyno-
si 3,5 cm. Przy izolacji o du¿ej œciœliwoœci
(przede wszystkim dotyczy to akustycz-
nej, ale tak¿e niektórych rodzajów ciepl-
nej) ta gruboœæ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
4 cm. Mówimy wówczas o podk³adzie
p³ywaj¹cym, poniewa¿ jego cementowa
p³yta mo¿e siê przemieszczaæ („pe³zaæ”),
np. w wyniku rozszerzalnoœci cieplnej. 

Wymogi te wynikaj¹ z koniecznoœci za-
pewnienia podk³adowi odpowiedniej wy-
trzyma³oœci mechanicznej. Na jego gru-
boœæ wp³ywaj¹ czasem tak¿e inne czynni-
ki. Np. przy ogrzewaniu pod³ogowym,
zw³aszcza wodnym, musi on z wystarcza-
j¹cym naddatkiem pomieœciæ instalacjê.
Jego gruboœæ siêga wówczas niekiedy
6,5 cm �. Inny przyk³ad to niektóre roz-
wi¹zania pod³óg w pomieszczeniach mo-
krych, w których jest wymagany spadek.
Zwykle wynosi on 1,5 cm na 1 m.b. Mo¿-
na go formowaæ w³aœnie w podk³adzie.
Wystarczy, ¿eby miejsce najbardziej odda-
lone le¿a³o w odleg³oœci 2 m od najni¿sze-
go, aby podk³ad musia³ w nim byæ o 3 cm
grubszy ni¿ wynosi minimum. 

Podk³ady anhydrytowe jako g³ówny
sk³adnik zawieraj¹ bezwodny siarczan
wapnia, czyli w³aœnie anhydryt. Siarczan
wapnia uwodniony jest znany jako gips.
Zawartoœæ wody sprawia, ¿e ten drugi jest
mniej wytrzyma³y mechanicznie i na pod-
k³ady pod³ogowe siê nie nadaje. W ostat-
nich latach uda³o siê uzyskaæ spoiwa gip-
sowe o stopniu uwodnienia poœrednim
miêdzy gipsem i anhydrytem. Podk³ady
z nich maj¹ cechy wytrzyma³oœciowe zbli-
¿one do zwyk³ych anhydrytowych. 

Podk³ady anhydrytowe maj¹ wiele za-
let w porównaniu z cementowymi. Wyso-
ka wytrzyma³oœæ materia³u pozwala
zmniejszyæ minimaln¹ gruboœæ podk³adu.
Zwi¹zany z pod³o¿em mo¿e mieæ 1-2,5 cm,
niezwi¹zany 2,5-3 cm, p³ywaj¹cy 3,5-5 cm
– zale¿nie od œciœliwoœci materia³u izola-
cyjnego. Wysoka p³ynnoœæ zaprawy powo-
duje, ¿e podk³ad ³atwo wykonaæ nawet na

du¿ych powierzchniach. Ponadto przy ta-
kiej konsystencji dok³adnie otacza ona
rurowe przewody wodnego ogrzewania
pod³ogowego. Podczas schniêcia nie kur-
czy siê, zbêdne jest wiêc pozostawianie
szczelin konstrukcyjnych. Szybko uzy-
skuje wymagan¹ wytrzyma³oœæ, nie trzeba
zatem d³ugo odczekiwaæ z dalszymi pra-
cami przy uk³adaniu pod³ogi. 

Wad¹ podk³adu anhydrytowego jest
nieodpornoœæ na dzia³anie wody. Nie na-
daje siê wiêc do pomieszczeñ mokrych. 

Podk³ady 
prefabrykowane
Zarówno podk³ady cementowe, jak

i anhydrytowe wymagaj¹ prowadzenia
prac mokrych. Jest to nie tylko uci¹¿liwe,
ale wymaga pewnego czasu na odprowa-
dzenie wilgoci budowlanej. Od tych niedo-
godnoœci uwalnia stosowanie podk³adów
z gotowych p³yt o wymiarach umo¿liwiaj¹-
cych uk³adanie rêczne. P³yty gipsowe czy
anhydrytowe, ³¹czone przez zalewanie spo-
in zaczynem gipsowym, a tak¿e wiórowe
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� Podk³ad cementowy zwi¹zany ze stropem
i dodatkowo pokryty warstw¹ wyg³adzaj¹c¹;
nierównoœci powierzchni s¹ wyolbrzymione � Uk³ad warstw przy wodnym ogrzewaniu

pod³ogowym

� Zasada uk³adania podk³adu z p³yt gipsowo-
-kartonowych, w tym przypadku p³yty warstwy
dolnej s¹ laminowane we³n¹ skaln¹; podobnie
siê postêpuje z p³ytami gipsowo-w³óknowymi
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lub porowate (miêkkie) pilœniowe coraz
czêœciej ustêpuj¹ systemom z p³yt gipsowo-
-kartonowych lub gipsowo-w³óknowych.
Tymi zajmiemy siê nieco bli¿ej. 

Podk³ad taki sk³ada siê z dwóch
warstw p³yt �. £¹czy siê je zwykle na
wpust i pióro, z zachowaniem – jak prak-
tycznie wszêdzie w budownictwie – mi-
jankowego uk³adu spoin. Warstwê doln¹,
jeœli nie zachodzi potrzeba nadania pod-
³odze izolacyjnoœci, stanowi¹ same p³yty,
gruboœci zazwyczaj oko³o 1 cm; to zale¿y
od producenta systemu. Do pod³óg, które
maj¹ izolowaæ, u¿ywa siê p³yt fabrycznie
zaopatrzonych w osobn¹ warstwê dŸwiê-
koch³onn¹ lub ocieplaj¹c¹. Mo¿e to byæ
p³yta pilœniowa, gruboœci zwykle 1 cm.
Czêœciej jednak stosuje siê p³yty lamino-
wane syntetycznym materia³em izolacyj-
nym. Kiedy przede wszystkim trzeba
pod³odze nadaæ dŸwiêkoch³onnoœæ, sto-
suje siê warstwê we³ny mineralnej grubo-
œci od jednego do kilku centymetrów.
Chodzi zw³aszcza o zdolnoœæ t³umienia
odg³osów kroków i dŸwiêków uderzenio-
wych. Kiedy istotne jest odciêcie drogi
ucieczki ciep³a, warstwê izolacyjn¹ stano-
wi twardy styropian, gruboœci 1-6 cm.
Spotyka siê te¿ p³yty zaopatrzone w jesz-
cze twardsz¹ i odporniejsz¹ izolacjê z po-
listyrenu ekstrudowanego. 

Na warstwie p³yt podk³adowych uk³a-
da siê drug¹ warstwê p³yt, wierzchni¹.
Do warstwy podk³adowej mocuje siê je
klejem przewidzianym przez producenta.
Zachowuje siê nie tylko mijankowy
uk³ad spoin w tej warstwie, ale tak¿e
przesuwa siê je wzglêdem spoin w war-
stwie podk³adowej. 

Wymiary p³yt podk³adowych mog¹
byæ ró¿ne. Jedni producenci oferuj¹, jako
dogodniejsze, p³yty niewielkie, o wymia-
rach 50×100 cm. Inni uwa¿aj¹, ¿e w sam
raz jest wymiar 60×200 cm. Ka¿de z tych
rozwi¹zañ ma swoje wady i zalety. P³yty
mniejsze ³atwiej siê transportuje, ale
¿mudniejsze jest ich uk³adanie. Z du¿ymi
jest odwrotnie. 

Systemy suchych podk³adów najwiêcej
zalet wykazuj¹ przy remoncie. Mo¿na
przesun¹æ meble i inne rzeczy na jedn¹
stronê pomieszczenia, u³o¿yæ podk³ad
i od razu wszystko przenieœæ na wykoñ-
czon¹ czêœæ pod³ogi, po czym przyst¹piæ
do uk³adania pod³ogi na czêœci drugiej.
Niemniej tak¿e przy budowie nowego do-
mu systemy te s¹ dogodne. Jedn¹ z wa¿-

nych ich zalet jest mo¿liwoœæ bezproble-
mowego uk³adania na drewnianych stro-
pach belkowych, co najwy¿ej z wstêpnym
wyrównaniem powierzchni odpowiedni¹
posypk¹; niektórzy producenci systemów
p³yt g-k lub g-w maj¹ tak¹ w swojej ofer-
cie. Wylanie na takim stropie podk³adu
cementowego lub anhydrytowego wyma-
ga zabiegów bardziej z³o¿onych. 

Izolacja cieplna
Podstawowym materia³em do cieplne-

go izolowania pod³óg s¹ p³yty styropianu,
czyli spienionego polistyrenu. Jego istot-
nym parametrem w przypadku izolacji pod-
³óg jest gêstoœæ pozorna, zwana te¿ gramatu-
r¹. Okreœla siê j¹ liczb¹ w symbolu wyrobu.
Na przyk³ad symbol FS 20 oznacza styro-
pian samogasn¹cy (czyli nie podtrzymuj¹cy
palenia po odjêciu Ÿród³a ognia), którego
metr szeœcienny wa¿y nie mniej ni¿ 20 kg;
mówimy, ¿e jego gêstoœæ jest nie mniejsza
ni¿ 20 kg/m3. Im wy¿sza gêstoœæ, tym wiêk-
sza odpornoœæ styropianu na œciskanie. Ta
w³aœnie cecha jest szczególnie istotna
w miejscach, w których podlega on silnym
naciskom – czyli np. w³aœnie w pod³odze.
Przyjmuje siê, ¿e minimalna gramatura sty-
ropianu w tym przypadku wynosi 20, ale s¹
te¿ konstrukcje, w których u¿ywa siê mate-
ria³u o gêstoœci 30, a nawet 40. 

Gruboœæ warstwy styropianu musi byæ
dostosowana do wymagañ izolacyjnoœci
cieplnej. Wylicza j¹ projektant. W przypad-
ku stropu miêdzykondygnacyjnego mo¿e
wystarczyæ 1 cm, a w przypadku pod³ogi na
gruncie siega 6-8 cm. Przy takich grubo-
œciach dogodnie jest p³yty styropianu uk³a-
daæ w dwóch warstwach. Spoiny w górnej,

jak zwykle, musz¹ siê mijaæ ze spoinami
dolnej. Chodzi nie tylko o mechaniczne
przewi¹zanie elementów, ale tak¿e o to, by
nie powstawa³y miejsca swobodnego prze-
p³ywu ciep³a (tzw. mostki cieplne). 

Warstwê styropianu umieszcza siê za-
wsze pod podk³adem pod³ogowym. 

Do izolowania cieplnego u¿ywa siê
tak¿e we³ny mineralnej. Nadal jednak nie
jest to jej zastosowanie typowe. 

Izolacja akustyczna
W konstrukcjach pod³ogowych jako

warstwê t³umi¹c¹ dŸwiêki stosuje siê naj-
czêœciej p³yty z we³ny mineralnej �, a do-
k³adniej: skalnej, w odró¿nieniu od szkla-
nej, która przecie¿ te¿ jest mineralna. Ma-
teria³ ten to w³ókna, uzyskane ze stopio-
nego bazaltu, sklejone lepiszczem. Daw-
niej w³ókna te uk³ada³y siê pasmowo,
równolegle do p³aszczyzny p³yty. Obecnie
uzyskano strukturê zaburzon¹, o du¿ym
stopniu spl¹tania w³ókien. Nadaje to p³y-
tom lepsze w³aœciwoœci u¿ytkowe, przy
zmniejszeniu ciê¿aru. 

Podobnie jak w przypadku styropianu,
do akustycznego izolowania pod³óg nale-
¿y u¿ywaæ p³yt do tego przeznaczonych.
Praktycznie ka¿dy wytwórca ma w swojej
ofercie odpowiedni wyrób. Gruboœæ tej
warstwy dŸwiêkoch³onnej z zasady nie
przekracza 4 cm; do ocieplenia u¿ywa siê
p³yt znacznie grubszych. 

We³na mineralna i styropian – dwa
najpopularniejsze materia³y izolacyjne –
choæ znacznie siê ró¿ni¹ w³aœciwoœciami,
zw³aszcza odpornoœci¹ na ogieñ (we³na
ma znacznie wy¿sz¹ odpornoœæ), w du-
¿ym stopniu siê pokrywaj¹ zakresem za-
stosowania. Tote¿ walka konkurencyjna
miêdzy wytwórcami jednego i drugiego
jest szczególnie za¿arta. Nie brakuje
w niej, niestety, elementów wzajemnego
dyskredytowania. W przypadku wyko-
rzystania jako izolacji akustycznej, pro-
ducentom we³ny skalnej argumentu do-
starczy³a instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej z roku 1997. Argumentu, jak
siê okaza³o, pozornego. Z bardzo nieja-
snego sformu³owania jednego z jej punk-
tów mo¿na by³o wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e
styropian nie tylko nie jest materia³em
do izolacji akustycznej, ale wrêcz tê izola-
cyjnoœæ pogarsza. Rzecz „posz³a w œwiat”
i mimo póŸniejszych sprostowañ ¿yje
w³asnym ¿yciem. Nale¿y wiêc podkreœliæ,
¿e p³yty styropianu specjalnych odmian
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� Przyk³ad pod³ogi szczególnie dobrze wyci-
szaj¹cej dŸwiêki uderzeniowe; goew³óknina,
wywijana przy œcianach, dodatkowo chroni
przed ich przenoszeniem przez przegrody pio-
nowe (fot. Optiroc)



te¿ spokojnie mo¿na w konstrukcjach
pod³ogowych wykorzystywaæ jako war-
stwê izoluj¹c¹ akustycznie. 

Warstwy uszczelniaj¹ce
Pod t¹ ogóln¹ nazw¹ bêdziemy tu ro-

zumieli warstwy zapobiegaj¹ce prze-
mieszczaniu siê przez pod³ogê wody
w ró¿nych postaciach. Mamy tu do czy-
nienia z trzema przypadkami. 

Izolacja wodoszczelna jest konieczna
w pod³odze u³o¿onej wprost na gruncie.
Ten termin, powszechnie u¿ywany, nale-
¿a³oby uœciœliæ. Pod³ogi nigdy siê nie
uk³ada na gruncie rodzimym. Zawsze
przykrywa siê go warstw¹ piasku, ¿wiru,
t³ucznia lub innego materia³u o w³aœciwo-
œciach drena¿owych. Dopiero na tej pod-
sypce formuje siê konstrukcyjn¹ p³ytê
z chudego betonu, a na niej resztê warstw
pod³ogowych. I chocia¿ podsypka powin-
na odprowadziæ znaczn¹ czêœæ wody opa-
dowej czy innej zawartej w gruncie, jakaœ
jej czêœæ mo¿e zostaæ podci¹gniêta do
wy¿szych warstw pod³ogowych, co ma
rozliczne niekorzystne skutki. 

Dlatego przy wysokim poziomie wód
gruntowych (grunty wilgotne) jako war-
stwê pierwsz¹, najni¿sz¹, nale¿y u³o¿yæ
izolacjê przeciwwodn¹, zapobiegaj¹c¹
przenikaniu wody w postaci ciek³ej. Ma
ona postaæ dwóch warstw rolowego mate-
ria³u bitumicznego (papy) albo folii poli-
etylenowej 0,2 mm lub PVC 0,5-1 mm,
u³o¿onych z odpowiednim zak³adem
i sklejonych lub zgrzewanych. Jeœli izola-

cjê ciepln¹, a to ona styka siê bezpoœred-
nio z warstw¹ wodoszczeln¹, ma stanowiæ
styropian, masa klej¹ca nie mo¿e zawie-
raæ rozpuszczalników organicznych. Wo-
doszczelna izolacja pod³ogi powinna siê
³¹czyæ z poziom¹ izolacj¹ œcian �. 

Tak¹ „ciê¿k¹” izolacjê wodoszczeln¹ po-
winno siê tak¿e umieszczaæ w pod³ogach
pomieszczeñ mokrych, jak pralnie czy ³a-
zienki z odprowadzeniem wody w pod³o-
dze. Inny jest tu jednak kierunek nap³ywu
wody – od góry. Izolacjê wiêc uk³ada siê
w górnej czêœci pod³ogi. Ma ona, jak wspo-
mnieliœmy, spadek umo¿liwiaj¹cy swobod-
ne sp³ywanie wody. Czêstym (ale nie jedy-
nym) rozwi¹zaniem jest formowanie go
w osobnej warstwie zaprawy, na której do-
piero wylewa siê w³aœciwy podk³ad. Izola-

cjê wodoszczeln¹ w takim przypadku
umieszcza siê miêdzy tymi dwiema war-
stwami. Czyli: najpierw formuje siê war-
stwê tworz¹c¹ spadek, na niej uk³ada papo-
w¹ lub foliow¹ izolacjê wodoszczeln¹, i do-
piero na niej wylewa podk³ad �. 

Izolacja przeciwwilgociowa ma za-
stosowanie tam, gdzie istnieje mo¿liwoœæ
przenikania wody w postaci rozproszo-
nej, czyli w³aœnie wilgoci. Jest tak np.
w pod³ogach u³o¿onych na gruncie su-
chym (czyli przy niskim poziomie wód
gruntowych). W tym przypadku stanowi
j¹ warstwa lepiku lub wspó³czesnego od-
powiednika bitumicznego, nak³adana na
pod³o¿e wyg³adzone i zagruntowane
(tzw. pow³oki bezspoinowe). Bezpoœred-
nio na niej uk³ada siê izolacjê ciepln¹
lub akustyczn¹. Jeœli ma to byæ styro-
pian, masa uszczelniaj¹ca powinna byæ
bezrozpuszczalnikowa. Warunek ten
spe³niaj¹ np. lepiki na gor¹co, krzepn¹ce
podczas stygniêcia, lub masy, w których
wi¹zanie nastêpuje wskutek chemicznej
reakcji zmieszanych sk³adników, podob-
nie jak np. w ¿ywicach epoksydowych. 

Inny przypadek zastosowania izolacji
przeciwwilgociowej to pod³ogi w po-
mieszczeniach mokrych, w których nie
przewiduje siê – poza, oczywiœcie, sytu-
acjami awaryjnymi – zalegania wody na
posadzce. Jest to np. wiêkszoœæ zwyk³ych
³azienek. Jako izolacjê przeciwwilgocio-
w¹, umieszczan¹ na podk³adzie, coraz
czêœciej siê stosuje elastyczne membrany
wodoszczelne, zwane te¿ foliami w p³y-
nie. Maj¹ postaæ gêstej cieczy lub pasty,
któr¹ siê nanosi pêdzlem, szczotk¹ lub
wa³kiem, na podk³ad suchy i czysty. Po
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� Schematyczny przekrój pod³ogi w pomieszczeniu mokrym z odprowadzeniem wody

� Uk³ad warstw w pod³odze uk³adanej na gruncie mokrym



R A P O R T 6
PO

D
ŁO

GI

6

zwi¹zaniu, które trwa zwykle dobê do
dwóch, mo¿na do takiej membrany przy-
klejaæ p³ytki ceramiczne – standardowe
wykoñczenie tego rodzaju pomieszczeñ. 

Izolacja paroszczelna ma zapobiegaæ
przenikaniu pary wodnej od do³u. Stosuje
siê j¹ wiêc w pod³ogach nad pomieszcze-
niami, w których powietrze zawiera du¿o
pary wodnej, np. nad pralniami. Formuje
siê j¹ bezpoœrednio na stropie, z materia-
³ów takich samych jak izolacje przeciw-
wilgociowe. Ró¿ni siê wiêc od nich raczej
funkcj¹ ni¿ w³aœciwoœciami. 

Szkodliwy wp³yw wody na konstrukcje
budynków zosta³ zauwa¿ony stosunkowo
niedawno. Pojawiaj¹ siê wiêc wci¹¿ nowe,
coraz bardziej specjalistyczne techniki
ochrony przed ni¹. Zawsze warto z nich
korzystaæ, jeœli tylko s¹ opatrzone stosow-
nymi atestami technicznymi. 

Wylewki 
samopoziomuj¹ce
Posadzka, jak wspomnieliœmy, musi

byæ równa i pozioma (z dopuszczalnymi
odchyleniami). Uzyskanie takiej idealnej
powierzchni przy u¿yciu zapraw tradycyj-
nych nie jest ³atwe. Zw³aszcza cementowe
maj¹ konsystencjê doœæ gêst¹. Przy wylewa-
niu zatem nie rozœcie³aj¹ siê same. Trzeba
ich powierzchniê wyrównywaæ rêcznie, za-
cieraæ. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e wystarczy
dolaæ wiêcej wody. To by jednak prowadzi-
³o do rozwarstwiania siê, opadania sk³adni-
ków ciê¿szych i taka warstwa nie mia³aby
wymaganych w³aœciwoœci mechanicznych. 

Sposobem na to jest stosowanie specjal-
nych mieszanek cementowych, zawieraj¹-
cych dodatki up³ynniaj¹ce – najczêœciej
kazeinê. Dziêki nim po rozrobieniu wod¹
zaprawa staje siê bardzo p³ynna, zachowu-
j¹c przy tym jednorodnoœæ. Jej powierzch-
nia samoczynnie siê wyg³adza (zaprawy
lub wylewki samowyg³adzaj¹ce). Czêsto
tak¿e równomiernie siê rozlewa po po-
wierzchni, tworz¹c p³aszczyznê dok³adnie
poziom¹ (samopoziomuj¹ce) �. Z tych
drugich trudniej siê formuje spadki, choæ
jest to mo¿liwe. 

Nadanie tych w³aœciwoœci ma swoj¹ ce-
nê. Zaprawy te s¹ bardzo wra¿liwe na nie-
wielkie nawet zmiany proporcji sucha za-
prawa : woda. Trzeba wiêc dok³adnie prze-
strzegaæ przepisów producenta. Przy zbyt
ma³ej iloœci wody zaprawa nie bêdzie siê
dobrze rozlewaæ, przy zbyt du¿ej – mo¿e
dojœæ do rozdzielenia sk³adników. Ponadto

zaprawy te doœæ szybko zaczynaj¹ tward-
nieæ. Ca³y proces mieszania, wylewania
i wstêpnego rozprowadzenia trzeba zakoñ-
czyæ w ci¹gu kilkudziesiêciu minut, co wy-
maga bardzo sprawnej organizacji pracy,
zw³aszcza przy du¿ych powierzchniach. 

I wreszcie cena wyra¿ona w z³otych:
zaprawy te s¹ kilkakrotnie dro¿sze od
zwyk³ych cementowych. To jeden z po-
wodów, dla których warto z nich formo-
waæ tylko cienkie warstwy wierzchnie,
gruboœci niespe³na centymetra. G³ówn¹
czêœæ podk³adu lepiej wylaæ z taniej za-
prawy tradycyjnej lub z betonu. 

W³aœciwoœci zaprawy producent dosto-
sowuje do gruboœci warstwy i jej zakres
podaje w danych technicznych, np. 1-5, 2-
10, 10-25 mm itd. Trzeba tego przestrze-
gaæ. Wylewka grubowarstwowa nie bêdzie
siê dobrze rozlewa³a w warstwach cieñ-

szych. Cienkowarstwowa zaœ, u³o¿ona
warstw¹ grubsz¹, bêdzie mia³a sk³onnoœæ
do spêkañ skurczowych. 

Podstawowym polem zastosowañ za-
praw samopoziomuj¹cych jest wytworze-
nie równego pod³o¿a pod posadzki panelo-
we lub wyk³adziny pod³ogowe. W przy-
padku posadzek uk³adanych na grubszych
warstwach lepiszcza, np. p³ytek ceramicz-
nych uk³adanych na zaprawie klej¹cej, ono
samo mo¿e wyrównaæ niewielkie ubytki
lub wypuk³oœci. Niemniej i w tym przy-
padku przygotowanie pod³o¿a g³adkiego
i równego bardzo u³atwia dalsze prace. 

Wylewki samopoziomuj¹ce przewa¿-
nie trzeba przykryæ posadzk¹. Odpo-
wiedni¹ informacjê podaje producent.
Niektóre jednak mog¹ s³u¿yæ jako goto-
wa wierzchnia warstwa u¿ytkowa. Z po-
wodów estetycznych takie zastosowanie
ogranicza siê do pomieszczeñ w rodzaju
warsztatu czy gara¿u. 

Warstwy ochronne i wi¹¿¹ce
Warstwy dotychczas omówione maj¹

znaczenie u¿ytkowe: konstrukcyjne,
ochronne. W pod³ogach czasem wystê-
puj¹ te¿ warstwy przek³adkowe, maj¹ce
znaczenie technologiczne, na czas wyko-
nywania robót. Najczêœciej jest to folia
ochronna, uk³adana na powierzchni izo-

lacji, zw³aszcza we³ny mineralnej, na czas
wylewania podk³adu. Chroni przed dosta-
niem siê wody zarobowej do porowatej
warstwy izolacyjnej. Potem, oczywiœcie,
folia z koniecznoœci zostaje, ale nie ma ju¿
znaczenia u¿ytkowego. 

Warstwy wi¹¿¹ce to przede wszystkim
wspomniane ju¿ lepiszcze ³¹cz¹ce warstwy
podk³adu prefabrykowanego z p³yt g-k lub
g-w oraz kleje do wyk³adzin pod³ogowych. 

Szczególnego rodzaju warstwê, któr¹
trudno zaliczyæ do którejkolwiek z grup
g³ównych, jest warstwa sprê¿ynuj¹ca,
umieszczana pod posadzk¹ z paneli. Przy
ich uk³adaniu w toku remontu jej rolê
mo¿e spe³niæ stara wyk³adzina z p³ytek
PVC lub np. linoleum. W pod³odze nowej
najczêœciej stosuje siê kilkumilimetrow¹
warstewkê pianki polietylenowej, fa-
brycznie na³o¿on¹ na foliê paroizolacyj-
n¹. Pianka stanowi element t³umi¹cy
i wyrównuj¹cy, natomiast folia dodatko-
wo nadaje w³aœciwoœci poœlizgowe – po-
sadzka z paneli bowiem nale¿y do p³ywa-
j¹cych, mo¿e siê wiêc przemieszczaæ. 

�
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P o d k ł a d y ,  i z o l a c j e ,  w y l e w k i

� Stosowanie wylewki samopoziomuj¹cej, od
góry: mieszanie suchej zaprawy z wod¹, wyle-
wanie na odpowiednio przygotowane pod³o¿e,
przegarniêcie wa³kiem kolczastym (mo¿e byæ
te¿ np. zwyk³a paca) w celu usuniêcia pêche-
rzyków powietrza (fot. Henkel Bautechnik)


