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Charakterystyczn¹ cech¹ œcian funda-
mentowych i piwnicznych jest to, ¿e

przynajmniej czêœciowo s¹ zag³êbione 
w gruncie. Jedne i drugie s¹ zbudowane 
z podobnych warstw i wymagaj¹ podob-
nej ochrony cieplnej oraz przeciwwilgo-
ciowej. Ró¿ni je to, ¿e s¹ obci¹¿one 
w rozmaity sposób: œciany fundamentowe
– tylko si³ami pionowymi, natomiast 
œciany piwniczne – dodatkowo si³ami po-
ziomymi, pochodz¹cymi od parcia grun-
tu. Poza tym œciany piwniczne s¹ zwykle
dwa razy wy¿sze od œcian fundamento-
wych. Oba czynniki powoduj¹, ¿e warst-

wy noœne tych elementów domu zwykle
ró¿ni¹ siê pod wzglêdem konstrukcyjnym
i wytrzyma³oœciowym. Uk³ady poszcze-
gólnych warstw oraz niezbêdne elementy
wzmacniaj¹ce, jak wieñce, nadpro¿a, pila-
stry, dodatkowe zbrojenie czy poprzeczne
œciany usztywniaj¹ce, s¹ przedstawione 
w opracowaniach katalogowych lub wy-
konywanych na zamówienie indywidual-
ne. Jednak podstawowa wiedza o szczegó-
³ach wykonania tych œcian przyda siê ka¿-
demu inwestorowi zw³aszcza wtedy, gdy
nie zatrudnia on inspektora nadzoru bu-
dowlanego.

Dom

Œciany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, 
przekazuj¹ce obci¹¿enia ze œcian, stropów i dachu na ³awy oraz stopy 

fundamentowe. Od ich wytrzyma³oœci i trwa³oœci zale¿y bezpieczeñstwo 
ca³ej budowli. Musz¹ byæ nie tylko poprawnie zaprojektowane, ale i w³aœciwie 

wykonane. Wilgotny grunt bowiem, w którym s¹ zag³êbione, nie jest sprzyjaj¹cym
œrodowiskiem dla  jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych.
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Materia³y konstrukcyjne 
Œciany maj¹ce sta³y kontakt z grun-

tem, a wiêc nara¿one na trwa³e zawilgoce-
nie i dzia³anie niskiej temperatury, wyko-
nuje siê z materia³ów mrozoodpornych 
o niewielkiej nasi¹kliwoœci, jak beton, ka-
mieñ lub ceg³a ceramiczna (pe³na). Mo¿-
na je te¿ wznosiæ z pustaków ceramicz-
nych i betonowych lub materia³ów poro-
watych (betonu komórkowego, silikatów)
–  pod warunkiem, ¿e œciany fundamento-
we lub piwniczne ca³kowicie zabezpieczy
siê szczeln¹ izolacj¹ przeciwwilgociow¹.
Musi ona wype³niaæ swoj¹ funkcjê przez
przynajmniej 20 lat. Jest to mo¿liwe przy
zastosowaniu wysokiej jakoœci materia-
³ów hydroizolacyjnych, odpowiedniej
technologii i bardzo starannym wyko-
nawstwie. W przypadku domu jednoro-
dzinnego œciany zag³êbione w gruncie
mo¿na o wiele ³atwiej i taniej wykonaæ 
z materia³ów tradycyjnych.

Œciany murowane z pe³nych blocz-
ków betonowych lub pe³nej ceg³y cera-
micznej to obecnie rozwi¹zanie najbar-
dziej popularne. S¹ to materia³y stosunko-
wo tanie, powszechnie dostêpne, charakte-
ryzuj¹ siê przy tym du¿¹ wytrzyma³oœci¹
oraz mrozoodpornoœci¹ i jednoczeœnie ma-
³¹ nasi¹kliwoœci¹. Nie bez znaczenia po-
zostaje równie¿ fakt, ¿e muruj¹cy nie mu-
si mieæ szczególnych kwalifikacji, zw³asz-
cza przy wykonywaniu œcian fundamen-
towych. 

Œciany z pe³nych bloczków 
betonowych
Niemal ca³kowicie wypar³y œciany ce-

glane, poniewa¿ muruje siê z nich znacz-
nie szybciej. Elementy betonowe s¹ 
bowiem sporo wiêksze od cegie³ (maj¹
wymiary 12x25x38 cm). Oprócz tego
œciany fundamentowe niewielkich lub
lekkich domów jednorodzinnych czêsto
maj¹ gruboœæ zaledwie 25 cm – czyli sze-
rokoœæ bloczka betonowego �. Co praw-
da ich du¿y ciê¿ar (30,6 kg) wymaga pew-
nej wprawy w precyzyjnym uk³adaniu, ale
mo¿e to mieæ znaczenie tylko przy bar-
dziej skomplikowanych uk³adach œcian.
Przy wykonywaniu œcian grubszych, np.
piwnicznych (szerokoœci 38 lub 51 cm),
jako elementów uzupe³niaj¹cych nale¿y
u¿ywaæ cegie³ betonowych o wymiarach
6,5x12x24 cm. Stosuje siê je równie¿ przy
wzmacnianiu cienkich œcian piwnicznych
s³upami �. Rozwi¹zanie to jest znacznie

trudniejsze do wykonania i bardziej k³o-
potliwe od zwyk³ego pogrubienia œciany,
dlatego rzadko siê je stosuje. W dodatku
przynosi zazwyczaj jedynie niewielkie
oszczêdnoœci materia³owe. .

Œciany fundamentowe lub piwniczne
z elementów betonowych powinny byæ
murowane na zaprawie cementowej ma-
rek M3, M5 lub M8. Nale¿y raczej unikaæ
zapraw cementowo-wapiennych marek
M3 i M5, poniewa¿ nie s¹ ani tak wytrzy-
ma³e, ani odporne na zawilgocenie, jak
zaprawy cementowe.

Inwestor lub inspektor nadzoru po-
winni dopilnowaæ, aby przy murowaniu
œcian z bloczków betonowych stosowano
wi¹zanie pospolite. Oznacza to, ¿e bloczki
w kolejnych warstwach powinny byæ prze-
suniête wzglêdem siebie co najmniej o 1/4,
a najlepiej o 1/2 d³ugoœci. Takie rozmiesz-
czenie elementów zapewnia równomierne
roz³o¿enie obci¹¿eñ pionowych, dzia³aj¹-
cych na mur. Nie mniej wa¿ne jest prze-
strzeganie zalecanej gruboœci spoin – po-
ziomych 1-1,5 cm i pionowych 1-2 cm.
Bloczki betonowe w zasadzie powinny byæ
murowane na pe³ne spoiny. Jeœli jednak
przewiduje siê tynkowanie œcian, to lepiej
pozostawiæ je niewype³nione do koñca – na
g³êbokoœæ ok. 1 cm.

Œciany z cegie³ ceramicznych pe³nych 
Pomimo wielu zalet s¹ stosowane co-

raz rzadziej. Do murowania œcian zag³ê-
bionych w gruncie nadaj¹ siê ceg³y klasy
co najmniej 10 (lepiej 15 lub 20). Mate-
ria³em najlepszym, ale i najdro¿szym, 
jest tzw. klinkier kanalizacyjny, czyli bar-
dzo dobrze wypalone elementy ceramicz-
ne o niewielkiej nasi¹kliwoœci (zwykle

klasy 25). Wobec ma³ych wymiarów ce-
gie³ (6,5x12x25 cm) oraz niewielkiego ciê-
¿aru, (tylko 3,7 kg) s¹ to elementy bardzo
porêczne. Nawet zatem osobom o niewiel-
kich kwalifikacjach poprawne wymuro-
wanie z nich œcian fundamentowych nie
powinno sprawiaæ trudnoœci.

Przy uk³adaniu cegie³ trzeba przestrze-
gaæ kilku podstawowych zasad wi¹zania
pospolitego. Pracê powinno siê rozpocz¹æ
od wykonania warstwy wozówkowej, 
w której ceg³y s¹ u³o¿one d³u¿szym bokiem
wzd³u¿ œciany, a nastêpnie przykryæ j¹ war-
stw¹ g³ówkow¹, gdzie d³u¿szy bok cegie³
jest prostopad³y do œciany. Na pocz¹tku i
na koñcu œciany powinny znaleŸæ siê tzw.
dziewi¹tki, czyli ceg³y przyciête do 3/4 d³u-
goœci, poniewa¿ ich u¿ycie zapewni przesu-
niêcie spoin w kolejnych warstwach przy-
najmniej o 1/4 ceg³y. W naro¿ach i na
skrzy¿owaniach murów do warstwy wo-
zówkowej jednej œciany musi przylegaæ
warstwa g³ówkowa œciany prostopad³ej �.

Do wykonania bardziej skompliko-
wanych œcian piwnicznych, które dodat-

��Œciana fundamentowa z pe³nych bloczków
betonowych

� Pilastry wzmacniaj¹ i usztywniaj¹ œciany piwniczne o niewielkiej gruboœci

œciana z bloczków
betonowych
gruboœci 24 cm

pilaster czyli lokalne
pogrubienie œciany 
o szerokoœci 24 cm 
i g³êbokoœci 38 cm

ceg³a betonowa stanowi¹ca ele-
ment uzupe³niaj¹cy œcianê

³awa fundamentowa
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kowo mog¹ byæ zbrojone, czy te¿ trzeba
w nich wykonaæ otwory okienne, nadpro-
¿a, wieñce lub wbudowaæ w nie s³upy
¿elbetowe, powinno siê zatrudniæ do-
œwiadczon¹ brygadê murarsk¹ �.

Sposobów wzmocnienia œcian muro-
wanych obci¹¿onych parciem gruntu jest
sporo, a w³aœciwy wybór zale¿y od ró¿nych

czynników: g³êbokoœci posadowienia fun-
damentów, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej, liczby kondygnacji w budyn-
ku, rozstawu i d³ugoœci œcian noœnych, ro-
dzaju stropów itd. O tym, jakie rozwi¹za-
nie jest najbardziej korzystne, decyduje
projektant. Nie wolno samowolnie zmie-
niaæ np. klasy ceg³y czy marki zaprawy
(najczêœciej cementowo–wapiennej M3
lub M5), przewidzianych przez autora do-
kumentacji.

Œciany z cegie³ zwykle nie s¹ idealnie
równe. Dlatego najczêœciej muruje siê je

na niepe³ne spoiny. U³atwia to po³o¿enie
tzw. rapówki, czyli cienkiego tynku 
wyrównuj¹cego powierzchniê œciany, 
i wykonanie szczelnej izolacji przeciw-
wilgociowej. Trzeba jeszcze zadbaæ o to,
aby spoiny poziome nie by³y ani zbyt
cienkie, ani zbyt grube (najlepiej 1–1,5
cm), bo to powoduje zmniejszenie zak³a-
danej wytrzyma³oœci œciany. Natomiast
gruboœæ spoin pionowych powinna wy-
nosiæ oko³o 1 cm (0,5–1,5 cm).

Œciany z kamienia 
Obecnie rzadko siê je spotyka, ponie-

wa¿ niewielu jest ju¿ fachowców o wy-
starczaj¹co du¿ej praktyce w wykonywa-
niu tego rodzaju robót. Poza tym œciany 
z kamienia szczególnie dobrze wygl¹daj¹
w po³¹czeniu z architektur¹ regionaln¹ 
i czêsto nie pasuj¹ do nowoczesnych do-
mów z projektów katalogowych. 

��Uk³ad cegie³ na przeciêciu œcian

��Przyk³ad wzmocnienia œciany piwnicznej
s³upami ¿elbetowymi

Mury cyklopowe wykonuje siê g³ównie z ka-
mieni polnych roz³upywanych i ciosanych na
budowie. Sortuje siê je na dwie, trzy grupy 
o zbli¿onych wymiarach i dopiero wtedy przy-
stêpuje do murowania. Doœæ czêsto przerwy
pomiêdzy kamieniami dodatkowo siê spoinuje
w celu poprawienia wygl¹du muru

Mury z ciosów wznosi siê z dok³adnie obrobio-
nych bloków kamiennych ró¿nej wielkoœci. 
Podczas murowania kamienie siê odpowiednio
dobiera, aby powsta³ okreœlony wzór

œciana fundamentowa o gruboœci 51cm

warstwa g³ówkowa

warstwa wozówkowa

œciana z cegie³ pe³nych
gruboœci 25 cm

prêty g³ówne - ich
iloœæ i œrednicê okreœla
konstruktor, czêsto s¹
to 4 prêty Ø12

strzemiona zwykle z prêtów Ø6 w rozstawie
zwykle okreœlonej przez konstruktora

strzêpia pozostawione
w murze zapewniaj¹
odpowiedni¹ wspó³-

pracê pomiêdzy œcian¹ 
a ¿elbetowym s³upem

szalunek z desek
gruboœci 25 mm

beton najlepiej
klasy B15

³awa fundamentowa
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Œciany monolityczne 
Œciany te – betonowe lub ¿elbetowe –

nadal s¹ chêtnie stosowane zarówno
przez projektantów, jak i przez inwesto-
rów, poniewa¿ przy ich wykonaniu doœæ
trudno pope³niæ powa¿ne b³êdy, które
mog³yby zagroziæ wytrzyma³oœci kon-
strukcji. Poza tym s¹ solidne, tanie i ³at-
we do wykonania sposobem gospodar-
czym (w szalunku traconym). Œciany
fundamentowe zwykle wykonuje siê jako
betonowe, natomiast piwniczne – jako
¿elbetowe. Gruboœci œcian, klasê betonu,
rodzaj stali i uk³ad zbrojenia dobiera
projektant, ale najczêœciej s¹ to œciany
szerokoœci 20-40 cm z betonu B15 lub
B20. W budownictwie jednorodzinnym
zazwyczaj wszystkie prêty g³ówne s¹ pro-
jektowane ze stali ¿ebrowanej klasy AIII
(34GS) i maj¹ œrednicê 12 mm, a strze-
miona ze stali g³adkiej klasy A0 (St0) lub
AI (St3) œrednicy 6 mm. Zbrojenie g³ów-
ne mo¿e byæ równie¿ ze stali g³adkiej, ale
wtedy na koñcach ka¿dego prêta trzeba
wykonywaæ haki, a to nieco utrudnia
pracê. Cena stali zbrojeniowej g³adkiej 
i ¿ebrowanej jest jednakowa, zastosowa-
nie zaœ zbrojenia tylko o dwóch œredni-
cach bardzo u³atwia zakup, transport, 
a tak¿e jego ciêcie, wyginanie i monta¿.

Wznoszenie œcian betonowych jest
doœæ czaso- i pracoch³onne, g³ównie z po-
wodu koniecznoœci wykonywania i usta-
wienia tradycyjnego szalunku z desek. Tê
niedogodnoœæ mo¿na usun¹æ stosuj¹c sza-
lunek tracony w postaci pustaków zasypo-
wych. Jest to rozwi¹zanie nieco dro¿sze,
ale o wiele ³atwiej poprawnie je wykonaæ.
Znacznie te¿ przyœpiesza tempo robót.
Ponadto mo¿na nie zatrudniaæ cieœli, bo
do u³o¿enia betonu w pustakach nie s¹
potrzebne szczególne umiejêtnoœci – wy-
starczy odrobina starannoœci.

Œciany z pustaków zasypowych 
S¹ one jakby specjalnie stworzone

dla prywatnych inwestorów buduj¹cych
domy sposobem gospodarczym. Œciany
gruboœci 20, 25 lub 30 cm uk³ada siê 
bowiem podobnie jak klocki Lego dziê-
ki temu, ¿e na spodzie i wierzchu pusta-
ka s¹ odpowiednio wyprofilowane kra-
wêdzie. Nie trzeba przy tym u¿ywaæ 
zaprawy (oprócz pierwszej warstwy
uk³adanej na ³awie fundamentowej i do-
k³adnie poziomowanej). Istotne jest, aby
zastosowane elementy (zwyk³e, naro¿ne
i uzupe³niaj¹ce) by³y wykonane z beto-

nu na bazie kruszywa naturalnego, a nie
¿u¿la czy keramzytu. Po u³o¿eniu ka¿-
dych trzech warstw otwory w pustakach
nale¿y wype³niæ betonem klasy co naj-
mniej B10 (lepiej B15 lub B20), ewentu-
alnie keramzytobetonem, jeœli nie prze-
widuje siê stosowania dodatkowej warst-
wy izolacji cieplnej. W œcianach funda-
mentowych mo¿na nie dawaæ zbrojenia,
choæ jest wskazane, aby na spodzie 
i ewentualnie na wierzchu ostatniej 
warstwy u³o¿yæ zbrojenie wieñca �.
Wystarcz¹ do tego celu zaledwie dwa (al-
bo cztery) prêty œrednicy 12 mm ze stali
g³adkiej lub ¿ebrowanej. Zbrojenie po-
wi¹zane jest strzemionami œrednicy 
6 mm, wygiêtymi w kszta³cie litery C
lub S, w rozstawie co 30 cm. Niektóre
rodzaje pustaków w odpowiednich miej-
scach maj¹ naciêcia u³atwiaj¹ce wy³ama-
nie œcianek i u³o¿enie zbrojenia w prze-
widzianym miejscu. Jeœli takich udo-
godnieñ nie ma, zag³êbienia mo¿na wy-
konaæ u¿ywaj¹c przecinaka i m³otka.
Wtedy jednak trzeba zachowaæ du¿¹
ostro¿noœæ, ¿eby nie zniszczyæ ca³ego
pustaka. 

W œcianach piwnicznych zbrojenie
jest znacznie bardziej skomplikowane.
Przede wszystkim w ka¿dym naro¿u
œciany musi siê znaleŸæ zbrojenie s³upa.
Bêdzie ono po³¹czone z tzw. prêtami
startowymi zakotwionymi w ³awach
fundamentowych. S³upy mog¹ byæ rów-
nie¿ potrzebne na d³ugoœci œciany. 
O tym decyduje konstruktor na podsta-
wie przeprowadzonych obliczeñ � .
Dobiera on tak¿e œrednicê i liczbê prê-
tów oraz rozstaw s³upów poœrednich.
Czasami decyduje siê na powi¹zanie
s³upów prêtami rozdzielczymi, uk³ada-
nymi np. w co drugiej, trzeciej lub
czwartej warstwie pustaków. Do tego
dochodz¹ jeszcze nadpro¿a nad otwora-
mi okiennymi i drzwiowymi (czasami 
z belek prefabrykowanych) oraz zbroje-
nie wieñca, które najczêœciej jest zale-
wane betonem podczas wykonywania
stropu nad piwnic¹. Roboty zbrojarskie
powinien wykonywaæ fachowiec, nato-
miast zadaniem inwestora lub inspek-
tora nadzoru jest dopilnowanie, aby
wszystkie prace by³y przeprowadzone
zgodnie z projektem i z materia³ów od-
powiedniej jakoœci.

Mury dzikie wykonuje siê g³ównie 
z nieobrobionych kamieni polnych, muruj¹c je
na zaprawie cementowej marki M8 lub cemen-
towo–wapiennej marki M5

Mury warstwowe wznosi siê z kamieni ³ama-
nych, sortowanych, w których powierzchnie s¹
doœæ p³askie i w miarê równoleg³e do siebie.
Muruje siê je stosuj¹c  zasady wi¹zania po-
spolitego (tak jak dla murów ceglanych)

Mury rzêdowe wykonuje siê z kamieni ³upa-
nych o kszta³cie zbli¿onym do regularnych ko-
stek – poszczególne warstwy maj¹ jednakow¹
wysokoœæ. Nadziemne czêœci zwykle spoinuje
siê zapraw¹ cementow¹
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Materia³y hydroizolacyjne 
Œciany znajduj¹ce siê poni¿ej poziomu

terenu trzeba zabezpieczyæ przed wilgoci¹ 
i wod¹ znajduj¹c¹ siê w gruncie. W tym ce-
lu stosuje siê dwa rodzaje izolacji:
� izolacjê poziom¹ uk³adan¹ na ³awach
fundamentowych, na wierzchu œcian fun-
damentowych oraz piwnicznych (pod
wieñcem stropowym), w miejscu po³¹cze-
nia z izolacj¹ poziom¹ pod³ogi piwnicy, 
a tak¿e 20-30 cm nad poziomem terenu 
(w piwnicach p³ytko zag³êbionych);
� izolacjê pionow¹, któr¹ zabezpiecza siê
zewnêtrzne powierzchnie œcian znajduj¹ce
siê poni¿ej poziomu terenu.

Zadaniem izolacji poziomej jest ochro-
na kolejnych, wy¿ej usytuowanych elemen-
tów konstrukcyjnych budynku przed wil-
goci¹ powsta³¹ na skutek podci¹gania kapi-
larnego. Izolacja pionowa ma zatrzymywaæ
wilgoæ oraz nie dopuszczaæ do wnikniêcia
wód opadowych i gruntowych w œcianê.
Trzeba sobie przy tym zdawaæ sprawê, ¿e
wykonywanie hydroizolacji ma sens tylko
wtedy, gdy bêdzie ona szczelna. Zapewni¹
to ró¿ne materia³y. Wa¿ne, aby stanowi³y
ci¹g³¹ barierê dla wody i wilgoci.

W zale¿noœci od warunków grunto-
wo–wodnych stosuje siê nastêpuj¹ce typy
izolacji pionowych:
� izolacje przeciwwilgociowe (typu lek-
kiego) – wykonywane w gruntach prze-
puszczalnych, czyli piaskach i ¿wirach, gdy
zwierciad³o wody gruntowej znajduje siê
poni¿ej poziomu posadowienia. Chroni¹
œciany przed naturaln¹ wilgoci¹ gruntu, 
a tak¿e przed wod¹ opadow¹ i podci¹gan¹
kapilarnie, która mo¿e siê podnieœæ na wy-
sokoœæ 1 m ponad poziom wody gruntowej;
� izolacje przeciwwodne typu œredniego
– wykonywane g³ównie w gruntach nie-
przepuszczalnych, gdy woda gruntowa
znajduje siê poni¿ej fundamentów oraz 
w gruntach przepuszczalnych, jeœli wystê-
puje niebezpieczeñstwo okresowego pod-
noszenia siê zwierciad³a wody gruntowej
powy¿ej poziomu posadowienia budynku.
Zabezpieczaj¹ œciany przed wod¹ opadow¹
przes¹czaj¹c¹ siê w kierunku przegrody 
i zbieraj¹c¹ siê na dnie wczeœniej wykona-
nego wykopu (zjawisko bardzo czêste 
w gruntach nieprzepuszczalnych);
� izolacje przeciwwodne typu ciê¿kiego
– wykonywane przede wszystkim 
w budynkach podpiwniczonych, gdy
zwierciad³o wody gruntowej znajduje siê
powy¿ej poziomu pod³ogi piwnicy (nieza-
le¿nie od rodzaju gruntu). Maj¹ chroniæ

Ś c i a n y  f u n d a m e n t o w e  i  p i w n i c z n e

��Œciana fundamentowa z bloczków zasypowych z pokazanym zbrojeniem wieñca

��¯elbetowe wzmocnienia œcian piwnicznych wykonanych z pustaków zasypowych

zbrojenie wieñca z co najmniej
dwóch prêtów Ø10 lub 12 mm

otwory wype³nione
betonem

œciana z pustaków
zasypowych

strzemiona - w ksztacie lite-
ry C z prêtów Ø6 mm 
w rozstawie max. co 50 cm

³awa  fundamentowa

zbrojenie g³ówne s³upów zwy-
kle stanowi¹ 4 prêty Ø12

strzemiona najczêœciej Ø6 
w rozstawie 
nieprzekraczaj¹cym 20 cm

rozstaw s³u-
pów zawsze
musi okreœliæ
konstruktor

otwory wype³nione
betonem

œciana z pustaków
zasypowych

³awa  fundamentowa



To jedno z rozwi¹zañ najtañszych, doœæ
czêsto stosowane przy budowie betono-
wych œcian fundamentowych. Niewielka
wysokoœæ konstrukcji powoduje, ¿e wyko-
nanie szalunku jest stosunkowo ³atwe.
Zbrojenia mo¿e w ogóle nie byæ, ale warto
wykonaæ choæby wieniec (4 prêty Ø12 mm
po³¹czone strzemionami Ø6 mm w rozsta-
wie co 30 cm), co w znacznym stopniu za-
bezpiecza œciany przed pêkaniem na skutek
nieprzewidzianych zdarzeñ losowych (po-
dobnie jak w ³awach betonowych) �.

Wykonanie ¿elbetowych œcian piw-
nicznych i zwi¹zanych z tym wysokich sza-
lunków jest o wiele bardziej skomplikowa-
ne. 	 Na ma³ych budowach (gdzie nie sto-
suje siê ciê¿kiego sprzêtu budowlanego, np.
dŸwigów) najpierw ustawia siê jedn¹ œcianê
deskowania i podpiera j¹ zastrza³ami, na-
stêpnie uk³ada zbrojenie, najczêœciej kolej-
no wi¹¿¹c pojedyncze prêty, a dopiero po-
tem ustawia siê drug¹ œcianê szalunkow¹.
Pozostaje jeszcze wypionowanie oraz wypo-
ziomowanie deskowania i dopiero wtedy
mo¿na przyst¹piæ do betonowania. Jednak
zanim ono nast¹pi, inspektor nadzoru po-
winien sprawdziæ jakoœæ szalunków oraz
zgodnoœæ zbrojenia z dokumentacj¹ i po-
twierdziæ to wpisem w dzienniku budowy.

Mo¿na równie¿ u¿yæ gotowych desko-
wañ tzw. inwentaryzowanych (np. Acrow,
Peri, Hünnebeck), ale jest to rozwi¹zanie
stosunkowo drogie. Wymaga ponadto  zna-
jomoœci technologii monta¿u. Na budo-
wach domów jednorodzinnych stosuje siê
je wiêc doœæ rzadko.

Przed betonowaniem trzeba usun¹æ 
z szalunku wszelkie zanieczyszczenia, a na-
stêpnie obficie zwil¿yæ go wod¹. Betonowa-
nie powinno siê odbywaæ w sposób ci¹g³y.
Dlatego najkorzystniej by³oby zamówiæ be-
ton w wytwórni, a na budowie uk³adaæ go
przy u¿yciu wynajêtej pompy do betonu.
Wtedy praca przebiegnie szybko, jakoœæ
mieszanki bêdzie gwarantowana, a ryzyko
jej rozwarstwienia w czasie uk³adania zniko-
me.

Beton powinno siê uk³adaæ warstwami
gruboœci 30-50 cm. Nale¿y je zagêszczaæ wi-
bratorem wg³êbnym. Ka¿d¹ warstwê trze-
ba wibrowaæ tak d³ugo, a¿ w nieszczelno-
œciach pomiêdzy deskami i na wierzchu be-
tonu pojawi siê zaczyn cementowy. Bêdzie
to oznacza³o, ¿e beton ca³kowicie wype³ni³
szalunek i usuniête zosta³y pêcherzyki po-

wietrza, które os³abia³yby jego strukturê.
Pielêgnacja betonu polega g³ównie na
utrzymaniu w³aœciwej wilgotnoœci masy
betonowej (polewanie wod¹), ochronie
przed dzia³aniem promieni s³onecznych
lub niskiej temperatury (ok³adanie matami
s³omianymi, foli¹), a tak¿e przed deszczem.
Szczególnie wa¿ne jest zapewnienie ko-
rzystnych warunków wi¹zania betonu
przynajmniej przez pierwsze cztery dni po
jego u³o¿eniu. Czas ten w du¿ej mierze za-
le¿y od klasy betonu, rodzaju zastosowane-
go cementu i dodatków uszlachetniaj¹cych
oraz od temperatury otoczenia. W korzyst-

nych warunkach pielêgnacjê mo¿na zakoñ-
czyæ nawet po tygodniu (temperatura po-
wietrza powy¿ej 15°C, cement portlandzki
marki 350, beton klasy co najmniej B15), a
w mniej sprzyjaj¹cych – po trzech lub czte-
rech tygodniach. Od tych samych czynni-
ków zale¿y równie¿ moment rozszalowania
konstrukcji lub przyst¹pienia do monta¿u
stropu – od 2 dni do 2 tygodni.

��Deskowanie niskiej œciany fundamentowej

³awa fundamentowa

listwa dystansowa nie powinna mieæ prze-
kroju mniejszego ni¿ 3,8x3,8 cm

blat z desek gru-
boœci 2,5cm

s³upki o przekroju 5x7cm, roz-
stawione co oko³o 70-80 cm

rozpórki podtrzymuj¹ deskowanie 
i zabezpieczaj¹ skarpê

zbrojenie
wieñca

dodatkowe zbrojenie przeciw-
skurczowe z prêtów Ø6 

Ściany w deskowaniu tradycyjnym

litwa dystansowa o przekroju
minimum 3,8x3,8 cm

s³upki z bali o przekroju
5x10 cm czêœciej 10x10 cm, 
rozstawione co oko³o 120-200 cm

œci¹g z drutu œrednicy
co najmniej 2 mm

zbrojenie 
startowe

zastrza³ podpieraj¹cy de-
skowanie

belka oczepowa z bali 
o przekróju 10x10 cm

blat - z desek
gruboœci 2,5 cm

	�Deskowanie wysokiej œciany piwnicznej

zbrojenie
wieñca

zbrojenie œciany zaprojektowane przez konstruktora
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budynek przed wod¹ naporow¹, czyli wy-
wieraj¹c¹ parcie hydrostatyczne.

Uwaga. Wykonanie izolacji typu ciê¿-
kiego w domu jednorodzinnym nale¿y do
zadañ trudnych i kosztownych, dlatego 
w takim przypadku zaleca siê rezygnacjê 
z podpiwniczenia lub zmianê sposobu po-
sadowienia budynku.

Znaj¹c rzeczywiste warunki grunto-
wo–wodne mo¿na zaprojektowaæ najodpo-
wiedniejszy (skuteczny i ekonomiczny) ro-
dzaj hydroizolacji œcian fundamentowych
oraz piwnicznych. W korzystnej sytuacji s¹
inwestorzy buduj¹cy dom wed³ug projektu
indywidualnego; bo potrzebne informacje

zapewne by³y znane ich architektom. Nie-
co gorzej jest wtedy, gdy projekt domu wy-
brano z katalogu. Oczywiœcie, istnieje mo¿-
liwoœæ, ¿e przewidziany przez projektanta
rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej
odpowiadaj¹ rzeczywistoœci. Jednak doœæ
czêsto trzeba dokonaæ zmiany sposobu po-
sadowienia budynku, a tym samym rodzaj
hydroizolacji dostosowaæ do warunków ist-
niej¹cych. Korzystne jest to, ¿e mo¿na wte-
dy projektanta poinformowaæ, jakie s¹ pre-
ferencje inwestora. Wybór materia³ów 
i technologii jest przecie¿ ogromny.

Masy i membrany
S¹ to najczêœciej pó³p³ynne masy bi-

tumiczne lub mineralne, które po na³o¿e-
niu zwykle dwóch warstw i wyschniêciu
tworz¹ na œcianie elastyczn¹ i wodoszczel-
n¹ pow³okê 
. Najpopularniejsze s¹ pro-
dukty wytwarzane na bazie asfaltu. S¹
jednak tak¿e dostêpne wodoszczelne za-
prawy cementowe (modyfikowane odpo-
wiednimi substancjami). Ich skutecznoœæ,
czyli szczelnoœæ, w du¿ej mierze zale¿y od
g³adkoœci pod³o¿a. Dlatego œciany muro-
wane trzeba wczeœniej pokryæ cienkim
tynkiem kategorii II, tzw. rapówk¹. Ina-
czej ³atwo o przypadkow¹ nieszczelnoœæ w
trakcie nak³adania masy na nierównym
pod³o¿u (najczêœciej na spoinach) albo
podczas zasypywania wykopu. Cenn¹ za-
let¹ mas i membran jest ³atwoœæ ich nano-
szenia – przy u¿yciu pêdzla, wa³ka lub pa-
cy. Nie wymaga ona w³aœciwie ¿adnych
kwalifikacji.

Roztwory asfaltowe s¹ u¿ywane
g³ównie do gruntowania pod³o¿y, a tak¿e
do sklejania papy. Emulsje asfaltowe mo-
g¹ byæ anionowe, – o d³ugim czasie wi¹-
zania, nadaj¹ce siê do klejenia styropianu,
kationowe – szybkowi¹¿¹ce, odporne na
nisk¹ temperaturê, ale wykazuj¹ce du¿y
skurcz, oraz lateksowe – tworz¹ce war-
stwê trwale elastyczn¹ o du¿ej odpornoœci
na kwasy i ³ugi (mo¿na je nanosiæ na wil-
gotne pod³o¿e, nadaj¹ siê do mocowania
styropianu).

Lepiki asfaltowe, do nanoszenia na
zimno lub po podgrzaniu do odpowied-
niej temperatury (oko³o 120°C), u³o¿one
w dwóch warstwach mog¹ stanowiæ samo-
dzieln¹ izolacjê przeciwwilgociow¹. U¿y-
wa siê ich tak¿e do klejenia papy i reno-
wacji nieszczelnych pow³ok hydroizola-
cyjnych.

Dom2 0 0 5 3
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�Pó³p³ynna masa bitumiczna nak³adana na
œcianê po wyschniêciu tworzy wodoszczeln¹
pow³okê (fot. Ketz)
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Rodzaj i marka zaprawy s¹ podane 
w projekcie. Jednak nie znajdzie siê w nim
przepisu na ich wykonanie. Pozostawia siê
to wiedzy i umiejêtnoœciom murarza. War-
to, aby tak¿e inwestor zna³ zasady wyko-
nywania zapraw. Pozwoli mu to na bie¿¹co
kontrolowaæ jakoœæ robót. Tym bardziej,
¿e zaprawy murarskie nadal czêsto sporz¹-
dza siê bezpoœrednio na placu budowy, po-
niewa¿ s¹ tañsze od gotowych.

Zaprawy cementowe – s¹ wytrzyma-
³e i ma³o nasi¹kliwe, ale niezbyt dobrze
urabialne. Dlatego murarze o niewielkim
doœwiadczeniu maj¹ tendencjê do doda-
wania zbyt du¿ej iloœci ciasta wapienne-
go. Zmieniaj¹ przy tym w³aœciwoœci ma-
teria³u. Zaprawy cementowe wykonuje
siê z cementu portlandzkiego i miesza go 
z piaskiem w stosunku:

� 1:5 (1 czêœæ cementu na 5 czêœci pia-
sku) – w celu uzyskania zaprawy marki
M3;
� 1:4 – dla marki M5;
� 1:3 – dla marki M8.

Dla poprawienia urabialnoœci mie-
szanki dodaje siê niewielkie iloœci ciasta
wapiennego lub plastyfikatorów (w iloœci
zgodnej z instrukcj¹).

Zaprawy cementowo–wapienne –
nie s¹ tak wytrzyma³e jak cementowe, ale
dobrze urabialne i dlatego murarze bar-
dzo chêtnie je stosuj¹. Do ich przygoto-
wania potrzebne s¹ cement, wapno 
i piasek w stosunku:
� 1:1:4 (1 czêœæ cementu i 1 czêœæ wapna
na 4 czêœci piasku) – dla zaprawy marki
M3;
� 1:0,5:4,5 – dla zaprawy marki M5.

Zaprawy do murowania ścian fundamentowych i piwnicznych

Tabela 1. Iloœæ sk³adniów potrzebnych do wykonania 1 m3 zaprawy cementowej
o konsystencji plastycznej

Nazwa sk³adnika Iloœæ sk³adników w zaprawie
marka M3 marka M5 markaM8

cement (kg) 268 327 412
piasek (m3) 1.29 1.25 1.19
woda (dm3) 340 350 360
ciasto wapienne (dm3) 52 64 40

Nazwa sk³adnika Iloœæ sk³adników w zaprawie
marka M3 marka M5

cement (kg) 191 266
ciasto wapienne (dm3/(kg)) 160/(106) 110/(74)
lub wapno sypkie
piasek (m3) 1.10 1.15
woda (dm3) 300/(470) 300/(420)
(dla wapna sypkiego)

Tabela 2. Iloœæ sk³adniów potrzebnych do wykonania 1 m3 zaprawy cementowo-
wapiennej o konsystencji plastycznej



Masy asfaltowe mog¹ byæ z dodat-
kiem gumy, kauczuku, polimerów, a na-
wet aluminium. Nadaj¹ siê do izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
(po na³o¿eniu 3–5 warstw).

Zaprawy mineralne s¹ modyfikowa-
ne ¿ywicami syntetycznymi, dyspersjami
akrylowymi, emulsjami silikonowymi
oraz kauczukowo–bitumicznymi, czyli
substancjami nadaj¹cymi im wodoszczel-
noœæ oraz elastycznoœæ �. Mo¿na z nich
wykonywaæ zarówno izolacje przeciwwil-
gociowe, jak i przeciwwodne. Jedne two-
rz¹ po na³o¿eniu pow³okê sztywn¹, inne
elastyczn¹. Wiele z nich jest paroprze-
puszczalnych.

Papy asfaltowe 
S¹ to materia³y od wielu lat stosowa-

ne w budownictwie, sprawdzone i ci¹gle
udoskonalane. Nowoczesne papy maj¹
du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ i s¹ elas-
tyczne. Trudno je wiêc uszkodziæ podczas
uk³adania i w czasie u¿ytkowania. Ponad-
to s¹ odporne na wiele substancji che-
micznych, a tak¿e na promieniowanie
UV. Dobieraj¹c rodzaj papy i iloœæ stoso-
wanych warstw mo¿na wykonaæ ka¿dy
rodzaj hydroizolacji �. Papy mog¹ byæ
do pod³o¿a klejone lepikiem asfaltowym
lub specjalnymi klejami. O wiele lepsze
rezultaty jednak osi¹ga siê stosuj¹c tzw.
papy zgrzewalne, niezbyt logicznie nazy-
wane termozgrzewalnymi (rozgrzewane
palnikiem gazowym lub gor¹cym powie-
trzem i dociskane do pod³o¿a). Naj³a-
twiejsze do uk³adania, ale i najdro¿sze s¹
papy samoprzylepne.

Wszystkie papy asfaltowe maj¹ z³o¿o-
n¹ budowê, od której zale¿¹ cena i w³aœci-

woœci pow³oki. Najwa¿niejsze cechy pap
to rodzaj osnowy, iloœæ zastosowanego as-
faltu oraz sposób jego modyfikacji. Osno-
wa to rdzeñ papy odpowiedzialny za jej
wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie. Najtañsza 
i najs³absza jest tektura, nieco dro¿sza, ale
elastyczna i mocna – osnowa z tkaniny
poliestrowej, najdro¿sza zaœ, ale najbar-
dziej wytrzyma³a (choæ krucha) z w³ókna
szklanego.

Masa bitumiczna, czyli modyfikowa-
ny asfalt, pokrywa osnowê i stanowi ba-
rierê dla wody – tym skuteczniejsz¹, im
jest go wiêcej. Iloœæ asfaltu okreœla tzw.
gramatura czyli jego waga (w gramach) na
1 m2 papy; 400 g to niewiele (papy pod-
k³adowe), a 4000 g to du¿o (bardzo dobre
papy izolacyjne lub wierzchniego krycia).
Nie mniej wa¿ny jest rodzaj zastosowanej
modyfikacji (elastomery SBS, APP, OCB,
oksydowanie), od niego bowiem zale¿¹
w³aœciwoœci asfaltu w niskiej i wysokiej
temperaturze (od – 40°C do +150°C).

Folie hydroizolacyjne
Te nowoczesne materia³y coraz czêœ-

ciej zastêpuj¹ papy. Odznaczaj¹ siê po-
dobn¹ wytrzyma³oœci¹ oraz elastyczno-
œci¹. Maj¹ jedn¹ wa¿n¹ zaletê: mo¿na ich
nie przyklejaæ do pod³o¿a. Czêsto wiêc
nie trzeba czekaæ na jego wyrównanie lub
wyschniêcie. Mo¿na je uk³adaæ niezale¿-
nie od pory roku i panuj¹cej pogody. Pew-
n¹ wad¹ jest to, ¿e najlepiej siê sprawdza-
j¹ raczej przy pokrywaniu p³aszczyzn du-
¿ych i równych.

Folie p³askie wytwarza siê z poli-
chlorku winylu (PVC), polietylenu (PE)
oraz polietylenu o du¿ej gêstoœci (PE-
HD). Niektóre maj¹ dodatkowe warstwy
kauczukowo-bitumiczne. Mo¿na z nich
wykonywaæ izolacje zarówno przeciwwil-
gociowe, jak i przeciwwodne. Ich w³aœci-

woœci i ceny zale¿¹ od zastosowanego ma-
teria³u i gruboœci pow³oki. Folie poliety-
lenowe nie powinny byæ cieñsze ni¿ 
0,2 mm (lepiej 0,4 lub 0,5 mm), a gruboœæ
folii z PVC powinna wynosiæ 0,6-2,0 mm.

Z polietylenu o du¿ej gêstoœci (PE-
HD) produkuje siê równie¿ folie wyt³a-
czane (tzw. kube³kowe). Nie wykonuje
siê z nich samodzielnych izolacji piono-
wych . S³u¿¹ do ochrony w³aœciwej izo-
lacji przeciwwodnej œcian fundamento-
wych i piwnicznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W poziomych izolacjach przeciwwil-
gociowych pasy folii wystarczy po³¹czyæ
na zak³ad szerokoœci 30 cm lub skleiæ je
taœm¹ samoprzylepn¹ b¹dŸ odpowiednim
klejem (zak³ad 10-cm). W izolacjach pio-
nowych folia mo¿e siê tylko zwieszaæ ze
œciany – pod warunkiem, ¿e zostanie do
niej dociœniêta np. gruntem. W izolacjach
przeciwwodnych zwykle stosuje siê folie
samoprzylepne lub zgrzewane. Mo¿na je
równie¿ mocowaæ mechanicznie, a zak³a-
dy i ³¹czenia uszczelniaæ klejem lub ta-
œm¹ samoprzylepn¹.

Materia³y termoizolacyjne
Œciany fundamentowe i piwniczne po-

winno siê izolowaæ cieplnie przynajmniej
na g³êbokoœæ przemarzania gruntu. 
W praktyce jednak ociepla siê je na ca³ej
wysokoœci. Co prawda, obowi¹zuj¹ce nor-
my zezwalaj¹ na nieizolowanie œcian fun-
damentowych, jeœli odpowiednio ocieplo-
na zostanie pod³oga na gruncie. Jednak
wtedy k³opotów przysparza usuniêcie
mostka cieplnego na styku œcian funda-
mentowych ze œcianami parteru. Dlatego
œciany zag³êbione w gruncie lepiej ocieplaæ
od strony zewnêtrznej (zimniejszej), choæ
nie jest b³êdem izolowanie ich od we-
wnêtrznej strony domu.

Materia³y termoizolacyjne stosowane
w podziemnych czêœciach budynku po-
winny byæ przede wszystkim odporne na
zawilgocenie (nienasi¹kliwe), gnicie oraz
dzia³anie grzybów i pleœni. Powinny byæ
tak¿e odporne na uszkodzenia mecha-
niczne powstaj¹ce podczas zasypywania
wykopów. Równie wa¿ne jest, ¿eby nie
by³y œciœliwe, a wiêc zagêszczany grunt
nie powodowa³ zmniejszania gruboœci
warstwy. Spoœród wielu rodzajów mate-
ria³ów termoizolacyjnych tylko kilka
spe³nia powy¿sze kryteria i nadaje siê do
ocieplania podziemnych czêœci budynku.

67
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��Z zapraw mineralnych nie tylko wykonuje siê
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, do-
skonale sprawdzaj¹ sie jako materia³y uszczel-
niaj¹ce wszelkie rysy i pêkniêcia (fot. Prim)

R A P O R TŚ C I A N Y  P I W N I C Z N E  I  Z E W N Ę T R Z N E

��Papy asfaltowe znane s¹ w budownictwie
od lat (fot. Bauder)
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Polistyren ekstrudowany i styropian
Polistyren ekstrudowany i styropian

(polistyren ekspandowany) maj¹ cechy
najbli¿sze idea³owi, dlatego stosuje siê je
najczêœciej. Ró¿ni¹ siê sposobem wytwa-
rzania, w³aœciwoœciami i cen¹. Styropian
ma mniejsz¹ odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne i gorsz¹ izolacyjnoœæ ciepln¹,
ale jest tañszy. Do ocieplania podziemnych
czêœci budynku nale¿y stosowaæ polistyren
odmiany przynajmniej FS 20 (samogasn¹-
cy o ciê¿arze co najmniej 20 kg/m3) z kra-
wêdziami fazowanymi, bo wtedy ³atwo
unikn¹æ mostków cieplnych, tworz¹cych
siê czasami na stykach p³yt.

Bardzo wygodne w u¿yciu s¹ p³yty sty-
ropianowe fabrycznie wykoñczone jedno-
stronnie pap¹ asfaltow¹, która stanowi
warstwê podk³adow¹ pod w³aœciw¹ izolacjê
przeciwwilgociow¹ lub przeciwwodn¹ �.
Wtedy bowiem hydroizolacja os³ania
warstwê ocieplenia zarówno przed wod¹,
jak i przed gruntem. Gdy takiego udogod-
nienia nie ma, p³yty styropianu lub poli-
styrenu ekstrudowanego powinno siê
os³oniæ siatk¹ z w³ókna szklanego wciœ-
niêt¹ w zaprawê klej¹c¹ (cokó³ – p³ytkami
ceramicznymi lub kamiennymi). W ten
sposób zmniejszy siê prawdopodobieñ-
stwo zagnie¿d¿enia w izolacji owadów lub
gryzoni. Pewnym mankamentem polisty-
renu jest to, ¿e zanika pod wp³ywem kon-
taktu z niektórymi materia³ami zawiera-
j¹cymi rozpuszczalniki i oleje, a nawet 
z ich oparami (np. smo³a, lepik na zimno,
ksylamit itp.). Z tego powodu do jego ³¹-
czenia mo¿na u¿ywaæ tylko odpowied-
nich klejów bezrozpuszczalnikowych lub
lepiku asfaltowego bez rozpuszczalników.

Szk³o piankowe
To materia³ mo¿e nawet lepszy ni¿

polistyren (niepalny, odporny na wiele
substancji chemicznych, nie niszczony
przez gryzonie i owady), jednak drogi 
i trudno dostêpny. Dlatego nie stosuje siê
go zwykle przy budowie domów jednoro-
dzinnych.

Pianka poliuretanowa
Pianka ma w³aœciwoœci termoizola-

cyjne lepsze ni¿ polistyren, ale jest doœæ
droga. Dlatego w postaci sztywnych p³yt
jest stosowana niezbyt czêsto. Mo¿e byæ
jednak natryskiwana bezpoœrednio na
przegrodê. Wtedy zaœ jest najlepszym ma-
teria³em do ocieplania œcian i fundamen-
tów o skomplikowanym kszta³cie, ponie-
wa¿ wyklucza ryzyko powstawania ja-
kichkolwiek mostków cieplnych. Sposób
ten znajduje zastosowanie g³ównie przy
renowacji obiektów starych, czêsto zabyt-
kowych.

Keramzyt 
Jest to kruszywo sztuczne, spe³niaj¹ce

wszystkie przedstawione wymagania, choæ
ma izolacyjnoœæ ciepln¹ znacznie gorsz¹
ni¿ polistyren. Oznacza to, ¿e warstwa
ocieplenia z keramzytu musi byæ kilka ra-
zy grubsza ni¿ ze styropianu. Z tego po-
wodu kruszywo to chêtnie stosuje siê jako
zasypkê wykopów fundamentowych od
wewnêtrznej strony domu, jako filtracyj-
n¹ zasypkê drena¿u oraz jako podk³ad
pod³ogi na gruncie.

We³na mineralna i szklana
We³na mineralna i szklana to dobre

materia³y ociepleniowe, ale niezbyt
twarde i nasi¹kliwe. Wiadomo zaœ, ¿e

mokra we³na traci w³aœciwoœci termoizo-
lacyjne, a pod ziemi¹ ryzyko jej zawilgo-
cenia gwa³townie wzrasta. Z tego powo-
du nie powinno siê jej stosowaæ do ocie-
plania podziemnych czêœci budynku.
Mo¿na jej u¿ywaæ tylko do izolowania
trójwarstwowych œcian fundamentowych
i piwnicznych.

Do normowego ocieplenia œcian fun-
damentowych wystarczy zwykle warstwa
gruboœci 4-5 cm (ale nawet 8-10 cm nie bê-
dzie przesad¹). Natomiast gruboœæ cieplnej
izolacji œcian piwnicznych zale¿y od prze-
znaczenia pomieszczeñ podziemnych 
i temperatury, jaka ma w nich byæ utrzy-
mywana. Przy temperaturze wewnêtrznej
wy¿szej ni¿ 16°C wspó³czynnik przenika-
nia ciep³a œcian U powinien byæ nie wiêk-
szy ni¿ 0,3 W/(m2•K) dla œcian warstwo-
wych i 0,5 W/(m2•K) dla œcian jednowar-
stwowych, czyli tak jak dla œcian parteru.
W tym przypadku warstwa styropianu
zwykle ma gruboœæ 10-12 cm. Jeœli w po-
mieszczeniach bêdzie utrzymywana tem-
peratura poni¿ej 16°C, wspó³czynnik prze-
nikania ciep³a mo¿e mieæ wartoœæ nieco
gorsz¹ (wy¿sz¹): U<0,8 W/(m2•K). Ozna-
cza to, ¿e najczêœciej do ocieplenia œcian
wystarczy warstwa gruboœci 4-5 cm. Gdy
piwnice s¹ nieogrzewane, w ogóle nie sta-
wia siê wymagañ co do cieplnej izolacyjno-
œci œcian. Wtedy jednak powinno siê za-
dbaæ o ochronê ciepln¹ przynajmniej stre-
fy coko³owej, aby œciany nie przemarza³y
w okolicy wieñca stropu nad piwnic¹.
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��Zastosowanie p³yt styropianowych 
ryflowanych u³atwia odprowadzanie wody 
(fot. Austrotherm)

�Samoprzylepna folia na podk³adzie z mieszanki kauczukowo-bitumicznej to jedno z najlepszych 
i najwygodniejszych rozwi¹zañ (fot. Terbud)



Szczegó³y – klucz 
do sukcesu
Maj¹c projekt indywidualny, katalo-

gowy lub adaptowany, znaj¹c wady i zale-
ty przyjêtych rozwi¹zañ oraz zastosowa-
nych materia³ów, mo¿na przyst¹piæ do
budowy œcian fundamentowych lub piw-
nicznych. Jednak inwestorzy indywidual-
ni, szczególnie wznosz¹cy dom sposobem
gospodarczym, czêsto nie wiedz¹, jak po-
prawnie wykonaæ detale konstrukcji lub
izolacji. Projekty budowlane zazwyczaj
nie zawieraj¹ szczegó³owych rozwi¹zañ,
poniewa¿ s¹ sporz¹dzane przy za³o¿eniu,
¿e wykonawca bêdzie fachowcem w swo-
jej specjalnoœci i na podstawie ogólnych
rysunków poprawnie wykona powierzone
mu zadanie. Poza tym s³u¿¹ one do uzy-
skania pozwolenia na budowê, natomiast
do realizacji domu powinien byæ sporz¹-
dzony projekt wykonawczy. Jednak wtedy
cena dokumentacji musia³aby zdecydo-
wanie wzrosn¹æ (nawet do kilku procent
wartoœci domu) i nikt by jej nie kupi³. Ty-
le teoria.

Praktyka pokazuje, ¿e dobrego fa-
chowca trudno jest znaleŸæ, a jego pracê
nale¿y wysoko op³aciæ, na co nie ka¿dego
staæ. Miêdzy innymi z tych powodów tak
du¿o domów jednorodzinnych w naszym
kraju jest wybudowanych z powa¿nymi
b³êdami (mostki cieplne i akustyczne,
przeciekaj¹ce izolacje i dachy, nadmiernie
uginaj¹ce siê oraz drgaj¹ce stropy, pêkaj¹-
ce œcianki kolankowe itp.).

Poni¿ej na kilku rysunkach przedsta-
wiamy szczegó³y wykonania doœæ typo-
wych rozwi¹zañ œcian fundamentowych 
i piwnicznych �–�. Powinny pomóc
niektórym inwestorom, przynajmniej 
w nadzorowaniu robót.

Zasypywanie wykopów to jeszcze jed-
na sprawa, na któr¹ warto zwróciæ baczn¹
uwagê. Zasypki nie tylko powinny byæ
wykonane z odpowiedniego gruntu lub
kruszywa. Wa¿ne te¿, ¿eby by³y uk³adane
warstwami i zagêszczane mechanicznie.
Przy zasypywaniu œcian fundamentowych
nale¿y zadbaæ, aby ró¿nica poziomów obu
stronach œciany nie by³a wiêksza ni¿ 0,5
m. Natomiast zasypywanie wykopów wo-
kó³ œcian piwnicznych mo¿na rozpocz¹æ
dopiero po wykonaniu stopu nad piwni-
c¹. W przypadku stropu ¿elbetowego –
najwczeœniej w 2 tygodnie po zakoñcze-
niu betonowania.
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��Przyk³ad izolowania œciany piwnicznej p³ytko zag³êbionej poni¿ej poziomu gruntu

œciana jednowarstwowa z betonu
komórkowego gruboœci 36 cm

obróbka blacharska lub dodatkowy
pas izolacji tworz¹cy kapinos 

strop ¿elbetowy

izolacja przeciwwilgociowa z papy
lub z folii na wierzchu  œciany
piwnicznej

p³ytki klinkierowe na mrozoodpor-
nej zaprawie klejowej 

izolacja termiczna ze styropianu lub
polistryrenu ekstrudowanego 
kotwiona do œciany za pomoc¹ 
plastikowych ³¹czników 
(min. 4 szt./m2)

œciana piwniczna np. z pustaków
zasypowych

izolacja termiczna poni¿ej 
poziomu gruntu powinna byæ
chroniona siatk¹ z w³ókna 
szklanego wtopion¹ w zaprawê 
klejow¹

30
 c

m

dylatacja

pod³ogowa p³yta betonowa na podsypce z piasku lub ¿wiru

izolacja przeciwwilgociowa piono-
wa  wywiniêta na wierzch œciany
fundamentowej min. 30 cm ponad
poziomem terenu

izolacja przeciwwilgociowa pozio-
ma na ca³ej szerokoœci ³awy fun-
damentowej

³awa  fundamentowa

trójk¹t z betonu drobnoziarniste-
go lub zaprawy cementowej u³a-
twiaj¹cy odp³yw wody i prawid³o-
we u³o¿enie  hydroizolacji

izolacja przeciwwilgo-
ciowa pozioma pod œcia-
n¹ zewnêtrzn¹ domu
przykrywa grzbiet izola-
cji termicznej, a od stro-
ny wewnêtrznej musi
byæ po³¹czona z izolacj¹
przeciwwilgociow¹ stro-
pu na zak³ad co naj-
mniej 20 cm

izolacja przeciwwilgocio-
wa pozioma pod³ogi na
gruncie powinna byæ 
po³¹czona z dodatkow¹
izolacj¹ œciany fundamen-
towej umieszczon¹ na
tym samym poziomie
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��Wystarczaj¹cy uk³ad izolacji termicznej œcian i stropu miêdzykondygnacyjnego w domu z nieogrzewan¹ piwnic¹

m
in

. 5
0 

cm

œciana dwuwarstwowa 

obróbka blacharska lub dodatkowy pas izolacji
tworz¹cy kapinos 

p³ytki klinkierowe na mrozoodpornej zaprawie
klejowej

izolacja termiczna ze styropianu lub polistryrenu
ekstrudowanego min. 50 cm poni¿ej poziomu
wieñca stropowego

œciana piwniczna np. z pustaków zasypowych

izolacja przeciwwilgociowa pionowa  u³o¿ona na
rapówce musi byæ po³¹czona z izolacj¹ poziom¹
na wierzchu œciany fundamentowej

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ca³ej 
szerokoœci ³awy fundamentowej

³awa  fundamentowa

trójk¹t z betonu drobnoziarnistego lub zaprawy
cementowej u³atwiaj¹cy odp³yw wody 
i prawid³owe u³o¿enie  hydroizolacji

dodatkowa siatka z w³ókna szklanego, od jej u³o-
¿enia rozpoczyna siê ocieplenie œciany

uszczelnienie z kitu trwale plastycznego

30
 c

m

strop
¿elbetowy

w domach z piwnicami nieogrzewanymi
strop powinien byæ ocieplony od spodu,
czyli od strony piwnicy, najlepiej 
styropianem lub polistyrenem ekstrudowa-
nym gruboœci co najmniej 8 cm

szczelina dylatacyjna o szerokoœci
2 cm powinna byæ wype³niona
materia³em trwale elastycznym,
np. styropianem, piank¹ poliureta-
now¹ lub polietylenow¹

pod³ogowa p³yta betonowa na podsypce z piasku lub ¿wiru

izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod
œcian¹ zewnêtrzn¹ domu musi byæ po³¹-
czona z izolacj¹ przeciwwilgociow¹ stropu
na zak³ad co najmniej 20 cm

izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
pod³ogi na gruncie powinna byæ po³¹czona
z izolacj¹ ³awy fundamentowej
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��Szczegó³y u³o¿enia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w œcianie fundamentowej zaprojektowanej z bloczków betonowych

��Szczegó³y wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w trójwarstwowej œcianie fundamentowej

dodatkowa siatka z w³ókna szklanego, od jej
u³o¿enia rozpoczyna siê ocieplenie œciany

uszczelnienie z kitu trwale plastycznego

p³ytki klinkierowe na mrozoodpornej 
zaprawie klejowej 

izolacja przeciwwilgociowa pionowa 
wywiniêta na wierzch œciany fundamentowej

izolacja przeciwwilgociowa pionowa œciany
fundamentowej powinna siê zwieszaæ poza
krawêdŸ ³awy fundamentowej

izolacja termiczna œciany zewnêtrznej
– we³na mineralna hydrofobizowana
o gruboœci 12 cm kotwiona do œcian

œciana os³onowa powinna wystawaæ po-
za krawêdŸ coko³u co najmniej 2-3 cm,
tworz¹c tzw. kapinos

dodatkowa obróbka z folii hydroizola-
cyjnej lub obróbki blacharskiej

izolacja termiczna ze styropianu lub
polistyrenu ekstrudowanego

izolacja przeciwwilgociowa pionowa
u³o¿ona na rapówce i wywiniêta na
wierzch œciany fundamentowej

œcianka dociskowa z ceg³y pe³nej pra-
wid³owo spe³nia zadanie, gdy prze-
strzeñ pomiêdzy izolacj¹ a t¹ œciank¹
wype³niona jest zapraw¹

izolacja termiczna œciany zewnêtrznej powinna
wystawaæ poza krawêdŸ p³ytek klinkierowych
co najmniej 2-3 cm, tworz¹c tzw. kapinos

zewnêtrzna œciana noœna

tynk z p³yt gipsowo-kartonowych

taœma brzegowa

izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod³ogi na
gruncie powinna byæ wywiniêta na œcianê co naj-
mniej do poziomu posadzki

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na œcianie
fundamentowej od strony zewnêtrznej domu musi
przykrywaæ grzbiet izolacji termicznej, a od strony
wewnêtrznej wystawaæ poza obrys œciany co naj-
mniej 20 cm; wraz z wywiniêt¹ izolacj¹ pionow¹
tworzy dwie warstwy hydroizolacji

œciana fundamentowa

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ca³ej szero-
koœci ³awy fundamentowej

³awa  fundamentowa

izolacja termiczna œciany fundamentowej

trójk¹t z betonu drobnoziarnistego lub 
zaprawy cementowej u³atwiaj¹cy odp³yw 
wody i prawid³owe u³o¿enie folii

rapówka – tynk cementowo-wapienny 
II kategorii

tynk gipsowy

izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod³ogi na
gruncie powinna byæ po³¹czona z izolacj¹ œciany
fundamentowej

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na œcianie
fundamentowej od strony zewnêtrznej domu musi
przykrywaæ grzbiet œcianki os³onowej, a od strony
wewnêtrznej wystawaæ poza obrys œciany co naj-
mniej 20 cm; razem z wywiniêt¹ izolacj¹ pionow¹
tworzy dwie warstwy hydroizolacji

ocieplenie – styropian FS 20 o gruboœci 5 cm

œciana fundamentowa – bloczki betonowe o gruboœci
24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3

izolacja pozioma fundamentów – folia
hydroizolacyjna 

³awa  fundamentowa

trójk¹t z betonu drobnoziarnistego lub 
zaprawy cementowej 


