
Ka¿demu pomieszczeniu

nadaj¹ specyficzny 

charakter. 

I choæ na ogó³ ogl¹damy

tylko ich wierzchni¹ 

warstwê, nie nale¿y 

zapominaæ o tym, ¿e s¹

z³o¿on¹ konstrukcj¹.
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Pod³ogi

Aleksandra Kuœmierczyk

RAPORT

Pod³oga to konstrukcja z³o¿ona z kilku warstw wykonanych z ró¿nych materia³ów.

Pierwsz¹, niewidoczn¹, tak zwan¹ podk³adow¹, uk³ada siê bezpoœrednio na stro-

pie lub gruncie. Ostatni¹ – wierzchni¹, u¿ytkow¹ zwan¹ posadzk¹ – najczêœciej

wykoñcza siê drewnem, p³ytkami, kamieniem, farb¹ lub wyk³adzin¹.

Warstwa pierwsza – podk³adowa
Niewidoczna warstwa podk³adowa pe³ni bardzo wa¿ne zadanie. Przede

wszystkie izoluje akustycznie pomieszczenie nad ni¹ i ewentualnie pod ni¹

(jeœli takowe wystêpuje). W piwnicach, ³azienkach i kuchniach musi chroniæ

przed wnikaniem wilgoci w pod³o¿e. Dodatkowo, mo¿e pe³niæ rolê wyrównuj¹-

c¹, noœn¹, a tak¿e dociskow¹ dla pozosta³ych warstw. To z czego bêdzie wyko-

nana zale¿y od konstrukcji stropu, rodzaju u³o¿onych izolacji i planowanego

pokrycia pod³ogowego. Warstwê podk³adow¹ wykonuje siê w postaci wylewki
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betonowej anhydrytowej, p³yt gipsowo-

-kartonowych, gipsowo-w³óknowych, z de-

sek albo p³yt OSB. Jeœli pod³o¿e jest dosta-

tecznie równe i nie zamierzamy na nim

u³o¿yæ warstwy izolacyjnej wystarczy pod-

k³ad z cienkiej wylewki wyrównuj¹cej.

Podk³ady wylewane. Inaczej zwane jastry-

chem. Uk³adane s¹ na mokro z betonu lub

gotowych zapraw cementowych anhydryto-

wych. Ich gruboœæ, jeœli uk³adane s¹ na izola-

cjach cieplnych i akustycznych, musi wyno-

siæ co najmniej 3,5 cm. Natomiast jastrych

uk³adany na ogrzewaniu pod³ogowym powi-

nien byæ du¿o grubszy. Jako spoiwa u¿ywa

siê cementu portlandzkiego, a jako wype³nia-

cza piasku. 

Jeœli jastrych wylewany stosujemy na in-

stalacje ogrzewania pod³ogowego piasek mo-

¿emy zast¹piæ ¿wirkiem lub pospó³k¹. Do-

datkowo stosuje siê plastyfikatory. Podk³ad

jastrychowy, który ma pokryæ instalacjê

ogrzewania pod³ogowego wykonuje siê jako

p³ywaj¹cy, to znaczy oddzielony taœm¹ izola-

cyjn¹ od œcian i innych elementów konstruk-

cyjnych budynku. 

Du¿a p³ynnoœæ zaprawy anhydrytowej

u³atwia wylanie jej na wiêkszych po-

wierzchniach i powoduje wype³nienie

przestrzeni miêdzy rurami wodnego ogrze-

wania pod³ogowego. Podk³ad taki nie kur-

czy siê podczas schniêcia. Nie jest odporny

na dzia³anie wody, dlatego nie nadaje siê

do pomieszczeñ mokrych. 

Podk³ady prefabrykowane. Wykonuje

siê z p³yt wiórowych, gipsowych oraz an-

hydrytowych, o wymiarach 60x200 cm

(czasami 60x240). Warstwa wierzchnia jest

przesuniêta o ok. 5 cm wzglêdem spodniej.

Szczególnie popularne s¹ suche jastrychy

z p³yt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-

w³óknowych – dostêpne jako zespolone

z warstw¹ izolacji akustycznej lub termicz-

Pod³ogi

Pod³oga jest konstrukcj¹ z³o¿on¹ z kilku warstw

podk³ad pod³ogowy

izolacja przeciwwilgociowa
pod³ogi ³¹cz¹ca siê z izolacj¹
poziom¹ na œcianach
fundamentowych

p³yta betonowa

izolacja termiczna ze styropianu
lub polistyrenu ekstradowanego

warstwa piasku

warstwa wyrównawcza
z zagêszczonego piasku

warstwa drena¿owa
z zagêszczonego ¿wiru
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nej wykonanej ze styropianu. P³yty uk³ada

siê w dwóch warstwach, z zachowaniem

mijankowego uk³adu spoin. Suchy jastrych

jest lekki, dlatego mo¿na go stosowaæ na

drewnianych stropach belkowych. Podk³a-

dy te nie s¹ wykonywane na mokro i mog¹

byæ u¿ywane zaraz po u³o¿eniu. Konkuruj¹

skutecznie z wylewanymi tak¿e dlatego, ¿e

nie wymagaj¹ prowadzenia prac mokrych

na miejscu budowy. 

Warstwa druga – izolacja
Cieplna. W pod³ogach najczêœciej wyko-

nana jest ze styropianu EPS 100-038 o gê-

stoœci min. 20 kg/m3 (im wy¿sza gêstoœæ,

tym wiêksza odpornoœæ styropianu na œci-

skanie). Gruboœæ warstwy izolacyjnej po-

dana jest w projekcie i uzale¿niona od ro-

dzaju pod³o¿a. Jeœli styropian ma znaleŸæ

siê na pod³odze na gruncie musi mieæ co

najmniej 6–8 cm gruboœci, jeœli na stropie

miêdzy kondygnacjami, mo¿e byæ znacz-

nie cieñszy i mieæ jedynie 1 cm. Jeœli izo-

lacja ma byæ grubsza, p³yty styropianowe

nale¿y uk³adaæ w dwóch warstwach

z przesuniêciem spoin (mijankowo). 

U³atwia to ³¹czenie p³yt i eliminuje most-

ki termiczne.

Akustyczna. Chroni przed nadmiarem

ha³asu. Wykonuj¹c izolacjê akustyczn¹ na-

le¿y pamiêtaæ o tym, by nie u¿ywaæ zwy-

k³ych p³yt styropianowych wykorzystywa-

nych do ocieplania budynków. Najw³a-

œciwsze s¹ p³yty ze styropianu akustyczne-

go lub we³ny mineralnej. 

Przeciwwilgociowa. Stosowana g³ównie

w piwnicach, ³azienkach i kuchniach. 

Wodoszczelna. Przeznaczona do po-

mieszczeñ mokrych (np. pralni), w których

umieszcza siê wpust pod³ogowy do kanali-

zacji. W tego typu pomieszczeniach stosuje

siê izolacjê typu ciê¿kiego uk³adan¹ na

podk³adzie. Podk³ad powinien byæ uformo-

wany z min. jednoprocentowym spadkiem

w kierunku wpustu (co najmniej 1 cm na

odcinku 1 m). 

Przeciwwilgociowa. Stosowana w po-

mieszczeniach, w których pod³oga mo¿e

„podci¹gaæ” wilgoæ gruntow¹. Tradycyjna

wykonana by³a z lepiku. Obecnie czêœciej

stosuje siê pow³oki bezspoinowe lub ela-

styczne membrany wodoszczelne (folie

w p³ynie). Takimi izolacjami chroni siê

pod³ogi zarówno przed wilgoci¹ gruntow¹,

jak i przed wilgoci¹, która zagra¿a przegro-

dom w ³azience, w której czêsto jest wil-

gotno. Izolacjê przeciwwilgociow¹ uk³ada

siê bezpoœrednio na podk³adzie, a dopiero

na niej ocieplenie. 

Paroszczelna. Stosowana w pomieszcze-

niach, w których pod³oga zagro¿ona jest

wilgoci¹ mog¹c¹ przedostaæ siê od do³u,

np. ze znajduj¹cej siê poni¿ej pralni. Wy-

konuje siê j¹ z takich samych materia³ów

co przeciwwilgociow¹, ale umieszcza bez-

poœrednio na stropie. 

Warstwa trzecia
– wyrównawcza
Warstwê wyrównawcz¹ wykonuje siê naj-

czêœciej ze specjalnych zapraw samopo-

ziomuj¹cych, które po po³¹czeniu z wod¹,

przez krótki czas, maj¹ bardzo p³ynn¹ kon-

systencjê. £atwo siê rozlewaj¹, dlatego do-

k³adnie wype³niaj¹ wszelkie nierównoœci.

Uk³adaj¹ siê poziomo w g³adk¹ powierzch-

niê, której nie da³oby siê uzyskaæ przy u¿y-

ciu zapraw tradycyjnych. Niekiedy, np.

w warsztacie lub gara¿u, wylewki samopo-

ziomuj¹ce mog¹ s³u¿yæ jako ostateczna

warstwa u¿ytkowa. Nie wygl¹daj¹ naj³ad-

niej, ale za to, w prosty sposób, mo¿na je

wykoñczyæ ok³adzin¹ z terakoty lub poma-

lowaæ farb¹ do posadzek. 

Przygotowuj¹c zaprawê na wylewkê sa-

mopoziomuj¹c¹, powinno siê bardzo do-

k³adnie przestrzegaæ proporcji wody i su-

chej mieszanki. Masa zbyt gêsta nie bêdzie

siê dobrze rozlewaæ. W zbyt rzadkiej nato-

miast mo¿e dojœæ do rozdzielenia sk³adni-

ków, co znacznie pogorszy jakoœæ zaprawy

i wytrzyma³oœæ posadzki. Ca³y proces mie-

szania, wylewania i wstêpnego rozprowa-

dzania jest krótki i trwa kilkadziesi¹t mi-

nut. Dlatego wymaga bardzo sprawnej or-

ganizacji pracy. W sprzeda¿y dostêpne s¹

ró¿ne rodzaje zapraw samopoziomuj¹cych,

przeznaczonych do stosowania przy okre-

œlonej gruboœci wylewek. 

Wylewki samopoziomuj¹ce s¹ doœæ dro-

gie, dlatego fachowcy zalecaj¹ wykonywa-

nie z nich tylko warstw wierzchnich nie-

wielkiej gruboœci. Grubsze podk³ady lepiej

wykonywaæ ze zwyk³ej mieszanki beto-

nowej.

P³yta izolacyjna wykonana z we³ny mineralnej 
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ocieplona pod³oga na gruncie

izolacja termiczna
œciany zewnêtrznej
(powinna tworzyæ tzw. kapinos)

izolacja
przeciwwilgociowa

œciana fundamentowa
ocieplona od zewn¹trz

Izolacja przeciwwilgociowa na stropie i œcianach powinna znajdowaæ siê na tym samym poziomie

3,5 cm
taka ppowinna bbyæ ggruboœæ jjastrychu uuk³adanego

na iizolacjach ccieplnych ii aakustycznych

Nie warto oszczêdzaæ na izolacji cieplnej pod-

³óg, bo dziêki niej mo¿na znacznie zmniejszyæ

koszty eksploatacji domu
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