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artyku ł sponsorowany

Innowacyjne remonty 
dachów płaskich TechnoNICOL

Osiedla mieszkaniowe zmieniają 
się nie do poznania. Docieplone 
elewacje, wymieniona stolarka 

okienna czy remonty dachów są wywo-
łane nie tyle chęcią zmian, ile konieczno-
ścią remontu. Nic w tym dziwnego, gdyż 
budynki wykonane w latach 50. i 70. nie 
odpowiadają obecnym normom budowla-
nym. Zazwyczaj wiąże się to z remon-
tem dachu, który z biegiem lat przestał 
pełnić swoje funkcje i dość często jest 
utrapieniem dla mieszkańców.
Prace należy rozpocząć od dokładnej oce-
ny stanu istniejącego pokrycia dachowe-
go. Rodzaj wykonywanych prac remonto-
wych zależy głównie od stanu dachu. 
Jeżeli na dachu występują nieliczne bąble 
i wydęcia, a termoizolacja (jeśli została 
zastosowana) nie jest zamoczona i za-
wilgocona, można pozostawić istniejące 
pokrycie dachowe. W takim przypadku 
zaleca się uszkodzone miejsca wysuszyć 
i uszczelnić za pomocą łat z papy pod-
kładowej termozgrzewalnej, np. MIDA 
BASE PV S4. Dalej cały dach należy po-
kryć gruntem bitumicznym, a następnie 
przygrzać warstwę hydroizolacji z papy. 
Polecamy stosowanie papy remontowej 
wierzchniego krycia na osnowie z włók-
niny poliestrowej z kanałami wentyla-
cyjnymi MIDA REMONT SUPER, która 
dzięki swojej budowie stanowi nie tylko 
hydroizolację, ale też wentyluje warstwy 
znajdujące się pod nią. Spodnia warstwa 
papy MIDA REMONT SUPER pokryta 
jest kanalikami wentylacyjnymi, ułożony-
mi naprzemiennie z pasami łatwo topliwej 
folii. Powoduje to, że papa ta jest przy-
grzana do podłoża jedynie w miejscach, 
gdzie znajduje się folia, natomiast pozo-
stałe miejsca są nieprzyklejone i tworzą 
sieć kanalików (rys.). System kanałów 

wentylacyjnych zapewnia cyrkulację 
pary wodnej oraz wilgoci nagromadzo-
nej w niższych warstwach. Podgrzanie 
powietrza wewnątrz pokrycia następu-
je w sposób naturalny (nasłonecznienie 
dachu). Aby umożliwić wydostanie się 
nadmiaru pary wodnej kanalikami i w ten 
sposób osuszyć cały system, pod papą 
należy zamontować kominki wentylacyj-
ne. Zalecane jest zastosowanie jednego 
kominka wentylacyjnego na powierzchnię 
40–60 m2 lub przy mniejszych zamknię-
tych powierzchniach – jednego kominka 
na każdą połać dachu. Powyższe roz-
wiązanie zapobiega wykraplaniu się pary 
wodnej do wewnątrz budynku.
Jeżeli podczas oględzin stwierdzono 
uszkodzenia izolacji na całej powierzchni, 
należy całkowicie usunąć stare pokrycie 
i ułożyć nowe warstwy pokrycia dacho-
wego. Rodzaj prac zależy od konstrukcji 
oraz termoizolacji. Jeżeli termoizolacja 
znajduje się pod pokryciem dachowym 
i jest również uszkodzona, usuwamy ją 
łącznie z pokryciem. Podłoże oczyszcza-
my, osuszamy i zabezpieczamy gruntem 
bitumicznym. Następnie układamy paro-
izolację, np. papę z wkładką aluminiową 
BITALBIT S, termoizolację, np. ze sty-
ropianu, wełny mineralnej, oraz hydro-
izolację. TechnoNICOL zaleca stosowanie 

dwuwarstwowej hydroizolacji, np. z papy 
podkładowej o wkładce z tkaniny szkla-
nej PRIMAGLAS G200 S4 oraz papy 
wierzchniego krycia o wkładce poliestro-
wej, np. MIDA TOP PV250 S5. Dobrym 
rozwiązaniem jest zastosowanie wenty-
lacyjnej papy wierzchniego krycia MIDA 
REMONT SUPER, która będzie dodat-
kowo wentylowała pokrycie dachowe. Jak 
wiemy, stare podłoże pomimo wymiany 
izolacji może być zawilgocone i zawsze 
należy je jak najlepiej wentylować. 
Innym rozwiązaniem jest ułożenie jedynie 
dwóch warstw hydroizolacji z papy po 
zerwaniu starych warstw pokrycia. Taki 
układ stosujemy w stropodachach wen-
tylowanych, gdzie warstwa termoizolacji 
znajduje się zazwyczaj w przestrzeni po-
między warstwami stropu nad ostatnią 
kondygnacją a połacią dachu. Z tego też 
względu sama połać pełni tylko funkcję 
hydroizolacyjną. Po zerwaniu wszystkich 
warstw należy przygotować podłoże, tak 
jak opisano powyżej. Następnie przygrze-
wa się do przygotowanego podłoża papę 
podkładową, np. MIDA STANDARD PV 
S3 lub w wersji ekonomicznej MASTER-
BIT V60 S30, a później papę wierzch-
niego krycia, np. MIDA TOP PV S4. 
Po więcej informacji zapraszamy na 
naszą stronę internetową www.tech-
nonicol.pl oraz zachęcamy do kontaktu 
z przedstawicielami TechnoNICOL.  

TechnoNICOL Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno
www.technonicol.pl

Rys. Ι  Remont dachu płaskiego z wykorzy-
staniem papy MIDA REMONT SUPER 
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Hydroizolacja części budynków 
stykających się z gruntem

Izolacje przeciwwodne i przeciw-
wilgociowe mają istotny wpływ 
na trwałość konstrukcji obiektów. 

Szkodliwe działanie wody w przy-
padku braku skutecznych powłok 
hydroizolacyjnych nie ogranicza się 
do wizualnych oznak przecieków. 
Rozpuszczone w wodzie agresywne 
związki chemiczne wnikają w fun-
damenty, a następnie na skutek 
kapilarnego podciągania wilgoci są 
transportowane do wyższych czę-
ści obiektu. Dalszym etapem jest 
powstawanie kolejnych widocznych 
zawilgoceń, wykwitów przebarwień, 

mgr inż. Maciej Rokiel 
Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe są jednym 

z najważniejszych elementów mających wpływ na komfort 

użytkowania budynku i jego koszty eksploatacji, a błędy 

w wykonstruowaniu powłok wodochronnych są nie tylko 

trudne do usunięcia, ale i kosztowne.

kolonii grzybów pleśniowych, łusz-
czenie się powłok malarskich czy od-
padanie warstw wykończeniowych, 
a jeżeli nie podejmie się odpowied-
nich czynności, prowadzi to do de-
strukcji samego muru. Dlatego też 
bardzo ważny jest odpowiedni dobór 
i właściwe wykonanie hydroizolacji.
Na wybór rozwiązania technologicz-
no-materiałowego izolacji fundamen-
tów i przyziemia mają wpływ nastę-
pujące czynniki:
■  warunki gruntowo-wodne,
■  obecność agresywnych wód grun-

towych,

■  rozwiązanie konstrukcyjne budynku 
(rodzaj fundamentu, występowanie 
podpiwniczenia, wysokość kondyg-
nacji piwnicznej itp.),

■  obecność dylatacji, przejść ruro-
wych itp. trudnych i krytycznych 
miejsc.

Przy projektowaniu zabezpieczeń 
wodochronnych należy ponadto 
uwzględnić:
■  rodzaj i stan podłoża (równość, 

możliwość powstania rys, wilgot-
ność, wysezonowanie itp.),

■  możliwości aplikacyjne w konkret-
nym obiekcie,

Fot. 1

Skutki błędów 
w hydroizolacji garażu podziemnego



56 hydroizolacje

Dodatek

hydroizolacje

specjalny

Rys. 1

Układ hydroizolacji przy posadowieniu 
budynku podpiwniczonego na ławach fun-
damentowych – obciążenie wilgocią i niezale-
gającą wodą opadową:
1 – płyta posadzki
2 – ława fundamentowa
3 – ściana piwnicy
4 – izolacja cokołu z elastycznego szlamu
5 – izolacja pionowa ścian fundamentowych 
6 – izolacja pozioma ław fundamentowych 
7 – izolacja pozioma posadzki 

Rys. 2

Układ hydroizolacji przy posadowieniu bu-
dynku niepodpiwniczonego na ławach funda-
mentowych – obciążenie wilgocią lub wodą:
1 – płyta posadzki
2 – ława fundamentowa
3 – ściana fundamentowa
4 – izolacja pozioma ław fundamentowych  
5 – izolacja pionowa ścian fundamentowych 
6 – izolacja cokołu 
7 – izolacja pozioma posadzki 

Rys. 3

Układ hydroizolacji przy posadowieniu bu-
dynku częściowo podpiwniczonego na ła-
wach fundamentowych – obciążenie wilgocią 
i niezalegającą wodą opadową:
1– płyta posadzki części niepodpiwniczonej
2 – ściana piwnicy
3 – ława fundamentowa
4 – płyta posadzki części podpiwniczonej
5 – izolacja pozioma posadzki
6 – izolacja pozioma ław fundamentowych
7 – izolacja pionowa ścian fundamentowych
8 – izolacja pozioma posadzki
9 – ściana parteru

Rys. 4

Układ hydroizolacji budynku podpiwniczone-
go przy obciążeniu fundamentów wodą 
– posadowienie na płycie fundamentowej:
1 – konstrukcyjny beton podkładowy
2 – płyta denna
3 – ściana fundamentowa
4 – izolacja pozioma płyty dennej
5 – izolacja pionowa

■  kompatybilność materiałów hydro-
izolacyjnych (możliwość wykonania 
szczelnych połączeń),

■  technologię uszczelnienia przejść 
rurowych, dylatacji itp.

Jeśli chodzi o miejsce usytuowania, 
to hydroizolacje zagłębionych w grun-
cie elementów budynków i budowli 
można ogólnie podzielić na izolacje 
(rys. 1–4):
■  poziome (na ławach fundamento-

wych, ścianach fundamentowych),
■  płyty fundamentowej,
■  pionowe ścian fundamentowych,
■  strefy cokołowej,
■  poziome podposadzkowe piwnic lub 

podłóg na gruncie,
■  stropów obiektów zagłębionych 

w gruncie, np. stropów garaży pod-
ziemnych.

Ze względu na warunki gruntowo-
-wodne norma DIN 18195:2000 [1] 
wyróżnia następujące rodzaje obcią-
żenia wilgocią fundamentów:
■  obciążenie wilgocią zawartą w grun-

cie – gdy budynek posadowiony jest 
w niespoistym i dobrze przepusz-
czalnym gruncie (możliwość szyb-
kiego wsiąkania wody opadowej 
w grunt poniżej poziomu posado-
wienia budynku i wykluczenie wy-
stąpienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych);

■  obciążenie niezalegającą wodą opa-
dową – gdy w poziomie posado-
wienia i poniżej występują grunty 
spoiste uniemożliwiające szybkie 
wsiąkanie wody opadowej (k ≤ 10–4 
m/s), przy czym jej nadmiar od-
prowadzany jest przez skutecznie 
działający drenaż [3];

■  obciążenie zalegającą wodą opa-
dową – gdy budynek posadowiony 
jest w gruntach o niskiej wodo-
przepuszczalności, co skutkuje 
wywieraniem parcia hydrostatycz-
nego na hydroizolację przez spię-
trzającą się okresowo wodę 
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Fot. 2 Ι  Wyjątkowa niestaranność przy wy-
konywaniu izolacji narożnika ściany 
fundamentowej

Fot. 3 Ι  Bezmyślne „uszczelnienie” przejść rurowych

opadową; maksymalny poziom 
wody gruntowej musi znajdować 
się do 30 cm poniżej spodu płyty 
(ławy) fundamentowej;

■  obciążenie wodą pod ciśnieniem 
– gdy poziom wód gruntowych jest 
wysoki (powyżej poziomu posa-
dowienia) lub gdy na fundamenty 
w sposób długotrwały oddziałuje 
woda pod ciśnieniem.

Obciążenie wilgocią oraz niezalegają-
cą wodą opadową wymaga zaprojek-
towania izolacji przeciwwilgociowej 
(zwanej izolacją lekką), obciążenie 
zalegającą wodą opadową oraz wodą 
pod ciśnieniem wymaga zaprojekto-
wania izolacji przeciwwodnej (zwanej 
izolacją ciężką).
Izolacja powinna być wykonana od 
strony naporu wody/wilgoci (od stro-
ny zewnętrznej budynku/chronionego 
elementu).
Należy pamiętać, że hydroizolacji 
fundamentów nie wolno projekto-
wać w oderwaniu od ogólnej anali-
zy cieplno-wilgotnościowej budynku 
(zwłaszcza gdy w strefi e przyziemia 
następuje zmiana rodzaju ścian, 
np. z trójwarstwowych na jedno-
warstwową). Przyczyną zawilgoceń 
w piwnicach i strefi e przyziemia może 

być bowiem kondensacja wilgoci, za-
równo powierzchniowa, jak i między-
warstwowa oraz mostki termiczne, 
a zapobieganie ich powstawaniu 
i eliminowanie tych zjawisk nie jest 
możliwe dzięki wykonaniu powłok wo-
dochronnych (choć rodzaj zastoso-
wanego materiału może mieć wpływ 
na powstawanie i/lub intensyfi kację 
tych zjawisk).

Podział materiałów 
hydroizolacyjnych
Przykładowy podział materiałów 
hydroizolacyjnych pokazano w tab. 1. 

Zasady doboru materiałów 
do wykonywania powłok 
wodochronnych
Wybór materiału na powłoki wodo-
chronne może nastąpić dopiero po 

Tab. 1 Ι Podział materiałów hydroizolacyjnych

Materiały podstawowe

bitumiczne mineralne z tworzyw sztucznych

roztwory asfaltowe szlamy (mikrozaprawy) folie uszczelniające (rolowe)

emulsje asfaltowe bentonity
dyspersyjne polimerowe 
masy uszczelniające 
(folie w płynie)

pasty asfaltowe tynki zaporowe
powłoki żywiczne (chemo-
odporne)

lepiki asfaltowe
masy asfaltowe
masy polimerowo-asfaltowe 
(KMB)
papy asfaltowe
papy polimerowo-asfaltowe
membrany samoprzylepne

Materiały uzupełniające

masy zalewowe

taśmy i kształtki uszczelnia-
jące (dylatacyjne, do uszczel-
nień przejść rurowych, 
narożników itp.)

kity asfaltowe
kity (elastyczne masy) 
uszczelniające

kity polimerowo-asfaltowe
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przeanalizowaniu wymogów stawianych 
hydroizolacjom oraz wymaganych wła-
ściwości składników i parametrów 
projektowanego systemu ochrony 
przed wilgocią/wodą. Należy je zawsze 
rozpatrywać zarówno w odniesieniu 
do pojedynczego odcinka izolacji (pio-
nowej, poziomej, cokołowej), jak i ukła-
du hydroizolacji, ponieważ np. rodzaj 
zastosowanego materiału do izolacji 
poziomej ław determinuje wybór mate-
riału do hydroizolacji pionowej. Z tego 
też powodu tak istotny jest odpo-
wiedni dobór materiałów już na etapie 
projektowania.

Podłoża pod powłoki 
wodochronne
Podłoże, na którym stosowane są 
powłoki wodochronne, musi być nie-
odkształcalne i przenieść wszyst-
kie oddziałujące na nie obciążenia, 
zwłaszcza hydrostatyczne parcie 
wody. Podłożem pod powłoki wodo-
chronne może być tylko odpowiednio 
zwymiarowane podłoże konstrukcyjne 
(beton/żelbet, mur). Jego parametry 
wytrzymałościowe (klasę betonu, 
cegły/bloczka, zaprawy murarskiej 
i tynkarskiej) określa dokumentacja 
techniczna. Kolejne wymogi, które 

Tab. 2 b Ι Zastosowania materiałów do izolacji przeciwwodnej

Tab. 2 a Ι Zastosowania materiałów do izolacji przeciwwilgociowej

Rodzaj materiału Izolacja cokołu Izolacja pionowa
Izolacja pozioma 

na ławach
Izolacja 

podposadzkowa

Lepiki asfaltowe – + * + * + *
Roztwory i emulsje asfaltowe – + - -
Masy asfaltowe – + + * +
Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe 
masy uszczelniające (masy KMB)

– + + * +

Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelnia-
jące

+ + + +

Krystaliczne zaprawy uszczelniające – + * + * + *
Papy termozgrzewalne i membrany samo-
przylepne

– + + +

Papy klejone lepikiem – + + +
Folie/membrany z tworzyw sztucznych – + * + * + *
Maty bentonitowe – + * ** + *

* Pod warunkiem szczegółowej analizy rozwiązania technologiczno-materiałowego.
** Nadaje się do stosowania pod ławami fundamentowymi. 

Rodzaj materiału Izolacja pionowa Izolacja płyty dennej

Lepiki asfaltowe – –
Roztwory i emulsje asfaltowe – –
Masy asfaltowe + * + *
Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy 
uszczelniające (masy KMB)

+ +

Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające + +
Krystaliczne zaprawy uszczelniające + * + *
Papy termozgrzewalne i membrany samoprzylepne + +
Papy klejone lepikiem + * + *
Folie/membrany z tworzyw sztucznych + * + *
Maty bentonitowe + * +

* Pod warunkiem szczegółowej analizy rozwiązania technologiczno-materiałowego.

należy przeanalizować, to przede 
wszystkim wysezonowanie, równość, 
wilgotność, szorstkość, tempera-
tura i chłonność. Dodatkowo muszą 
być spełnione inne specyfi czne wy-
magania związane z właściwościami 
materiałów hydroizolacyjnych [5]. 
Podłożem pod hydroizolację nie może 
być tzw. chudy beton.

Możliwość zastosowania a de-
klaracja właściwości użytko-
wych/deklaracja zgodności
Normy z serii PN-EN w zdecydowa-
nej większości defi niują wymagania 
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dotyczące konkretnych materiałów 
w odniesieniu do dwóch wartości:
■  granicznej, oznaczanej symbolem 

MLV – jest to ustalana przez pro-
ducenta konkretna, graniczna (mi-
nimalna lub maksymalna) wartość 
(wynik konkretnego badania, war-
tość konkretnego parametru), która 
musi być osiągnięta w badaniach;

■  deklarowanej, oznaczanej symbolem 
MDV – jest to deklarowana przez 
producenta konkretna wartość (wy-
nik konkretnego badania, wartość 
konkretnego parametru), podawana 
z założoną tolerancją.

W normach nie ma jednak informacji, 
jakimi parametrami musi się charakte-
ryzować konkretny materiał, aby mógł 
w danych warunkach brzegowych (przy 
konkretnym obciążeniu wilgocią/wodą, 
przy konkretnym zastosowaniu itp.) 
pełnić swoją funkcję. Oznacza to, że 
deklaracja właściwości użytkowych (lub 
deklaracja zgodności z normą) stanowi 
jedynie formalny dokument, potwier-
dzający, że materiał może być wprowa-
dzony na rynek zgodnie z prawem

Innym zdecydowanie ważniejszym za-
gadnieniem jest określenie właściwo-
ści wyrobu lub minimalnych wymagań, 
jakie musi on spełnić, aby mógł pełnić 
zamierzoną funkcję. Są to dwie zupeł-
nie różne kwestie – deklaracja wła-
ściwości użytkowych lub zgodności 
z normą i faktyczne właściwości wy-
robu decydujące o jego przydatności 
w danym zastosowaniu – a z punktu 
widzenia skuteczności wykonanych 
prac spełnienie wymagań normowych 
może nie mieć żadnego znaczenia.
W związku z tym decyzję o wyborze 
rozwiązania technologiczno-materia-
łowego izolacji fundamentów i przyzie-
mia można podjąć dopiero po przeanali-
zowaniu warunków gruntowo-wodnych 
wraz z oceną ukształtowania terenu 
oraz analizą rozwiązania konstrukcyj-
nego podziemnej części budynku. Po-
siadanie przez dany wyrób formalnego 
dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie typu DoP lub DZ z normą nie 
oznacza, że dany materiał nadaje się 
do zastosowania w konkretnej sytua-
cji. Należy przeanalizować parametry 
konkretnego wyrobu i ocenić, czy jest 
on w stanie przenieść oddziałujące na 
niego obciążenia (chociażby ze wzglę-
du na obecność agresywnych wód 
gruntowych, obciążenia mechaniczne, 
odporność na uszkodzenia itp.). Za-
stosowane materiały wodochronne 
muszą umożliwić wykonanie izolacji 
w postaci szczelnej wanny całkowicie 
oddzielającej budynek od wilgoci/wody 
znajdującej się w gruncie (rys. 1–4), 
dlatego niedopuszczalne jest użycie do 
wykonania hydroizolacji przypadkowych 
materiałów – muszą one być kompa-
tybilne oraz pozwalać na wykonanie 
uszczelnień przejść rurowych i dylata-
cji (jeżeli występują). Brak technologii 
systemowego uszczelnienia dylatacji, 
przejść rurowych itp. trudnych i kry-
tycznych miejsc dyskwalifi kuje dany 
materiał do stosowania jako powłokę 
wodochronną.
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Remmers – nowe podejście do zabezpieczenia 
cokołu budynku

W ostatnim czasie fi rma wpro-
wadziła nowy, uproszczony 
sposób wykonania hydroizolacji 

podziemnych części budowli oraz coko-
łów, podwyższając jednocześnie bezpie-
czeństwo funkcjonowania hydroizolacji. 
Umożliwił to wyrób Multi-Baudicht 2K, 
który łączy w sobie właściwości ela-
stycznych szlamów uszczelniających 
(MDS) oraz grubowarstwowych powłok 
polimerowo-bitumicznych (KMB). 
Właściwości produktu:
■  szybkowiążący;
■  nieszkodliwy dla środowiska;
■  bardzo elastyczny, rozciągliwy i most-

kujący rysy;
■  nadający się do szlamowania, szpachlo-

wania, może być także natryskiwany;
■  bardzo odporny na nacisk;
■  wykazuje przyczepność do wszystkich 

podłoży mineralnych i starych podłoży 
bitumicznych; 

■  szczelny wobec wody pod ciśnieniem, 
także bez wkładki wzmacniającej, na-
wet przy negatywnym obciążeniu;

mgr inż. Jarosław Gasewicz

REMMERS jest renomowanym producentem specjali-

stycznej chemii budowlanej działającym na terenie całej 

Europy. Szeroka oferta nowoczesnych systemów produk-

tów do renowacji elewacji, ochrony drewna i wykonywa-

nia hydroizolacji zapewnia bardzo dobrą pozycję na rynku 

budowlanym.
Rys. Ι  Systemowe zabezpieczenie cokołu:

1 – gruntowanie mineralnego podłoża 
preparatem Kiesol, 2 – warstwa sczep-
na Multi-Baudicht 2K na starej izolacji 
bitumicznej, 3 – pierwsza warstwa hy-
droizolacji Multi-Baudicht 2K, 4 – druga 
warstwa hydroizolacji Multi-Baudicht 
2K, 5 – termoizolacja i tynk cokołowy, 
6 – uszczelnienie powierzchni tynku 
cokołowego materiałem Multi-Bau-
dicht 2K, 7 – mata ochronno-drenująca 
DS-Systemschutz

■  odporny na mróz, procesy starzenia, 
gnicie i sól drogową;

■  znacznie przekracza wymagania sta-
wiane materiałom hydroizolacyjnym 
w odpowiednich normach.

Właściwości produktu umożliwiają bar-
dzo uniwersalne stosowanie: 
Hydroizolacje budowlane stykające się 
z gruntem
Odporność na nacisk powłoki Multi-Bau-
dicht 2K jest ponadtrzykrotnie wyższa 
od wymaganej. Oznacza to najwyższe 
bezpieczeństwo funkcjonowania nawet 
przy wbudowaniu w gruncie na głęboko-
ściach > 3 m.
Izolacja pozioma pod posadzkami
Multi-Baudicht 2K zapewnia jednorodne 
i bardzo mocne połączenie z podłożem, 
a jednocześnie zapobiega wnikaniu wil-
goci z boku, powyżej lub poniżej izolacji 
poziomej. 
Izolacja pozioma pod murowaną ścianą
Multi-Baudicht 2K sprawdza się w tym 
miejscu dzięki ekstremalnie wysokiej od-
porności na nacisk i jednocześnie wyso-
kiej zdolności mostkowania rys. 
Uszczelnienie cokołu
Szczególną właściwością w strefi e co-
kołowej jest bezszwowe przejście mię-
dzy obszarem powyżej i poniżej poziomu 
terenu. 
Izolacja zespolona pod okładzinami 
(podpłytkowa)
Nieskomplikowany system izolacji pod 
płytkami, np. na balkonach, z zastoso-
waniem materiału Multi-Baudicht 2K, 

nakładanego pędzlem lub szpachlo-
wanego, pozwala zaoszczędzić czas 
i pieniądze. 
Przyjęty dotychczas typowy sposób 
uszczelnienia części podziemnych i co-
kołu oznacza mineralne uszczelnienie 
przed wodą rozbryzgową na cokole 
oraz grubowarstwową powłokę bitu-
miczną na powierzchni stykającej się 
z gruntem. Powstawał przy tym słaby 
punkt na połączeniu systemu mineral-
nego i bitumicznego. Nowa technologia 
z użyciem Multi-Baudicht 2K skutecz-
nie rozwiązuje ten problem. Nowy ma-
teriał wykazuje przyczepność zarówno 
do podłoży mineralnych, jak również 
bitumicznych. Jeden wyrób układany 
jest jako hydroizolacja piwnicy i coko-
łu, a dodatkowo używany jest także do 
uszczelnienia tynku cokołowego, co jest 
od niedawna wymagane na podstawie 
szczegółowych wytycznych dotyczą-
cych zabezpieczania cokołów. Rozwią-
zanie to można stosować na praktycz-
nie wszystkich typach cokołów.  

Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne

remmers@remmers.pl
www.remmers.pl

artyku ł sponsorowany
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Drenaże z keramzytu

Mokre ściany piwnic to powszechny problem doty-
czący kilkudziesięcioletnich i starszych budynków. 
Dawniej, przed upowszechnieniem się technologii 

betonu i żelbetu, ściany piwniczne najczęściej murowano 
z cegły lub kamienia. Obecnie pomieszczenia piwniczne w ta-
kich budynkach są najczęściej wilgotne i zagrzybione. Wilgoć 
pojawiła się trzydzieści, czterdzieści lat temu, czyli wtedy 
kiedy warunki mieszkaniowe znacznie się poprawiły – do bu-
dynku doprowadzono gaz, wymieniono rury wodno-kanaliza-
cyjne, podłączono rury spustowe do kanalizacji deszczowej. 
Krótko mówiąc, od momentu kiedy wykonano wiele prac na 
zewnątrz budynku. Pojawia się pytanie – skąd nagle wilgoć 
w piwnicy? Odpowiedź jest prosta. Ekipy wykonujące kolejne 
nowe przyłącza nie uszanowały pracy swoich poprzedników. 
Dawniej dostępność do materiałów izolujących przeciw 
wilgoci była bardzo ograniczona, natomiast popularne 
było wykonywanie drenaży opaskowych, często połączo-
nych z drenażem podposadzkowym. Taki system skutecz-
nie zbierał wody opadowe i odprowadzał je do kanalizacji 
ogólnospławnej, szamb, rowów melioracyjnych itp. Jednak 
ta izolacja w pewnym momencie przestawała działać. Wy-
starczyło, aby nierozważnym ruchem wykonujący wykop 
usunęli choćby jedną ceramiczną rurkę. Wówczas drenaż 
zbierał wody opadowe jedynie na krótkim odcinku wokół po-
zostałych rur drenażowych i nie mógł jej dalej odprowa-
dzić. Nadmiar tych wód atakował i do dzisiaj atakuje ściany 
poniżej poziomu terenu. 
Obecnie na rynku jest wiele technologii zabezpieczania 
starych murów przed agresją wody. A może warto przy 
okazji kosztownego remontu, na który składa się wykona-
nie nowej izolacji murów (poziomej i pionowej), pójść krok 
dalej i zapewnić unormowanie wilgoci przy murach, korzy-
stając z sytuacji, że i tak należy zrobić wykop przy ścia-
nach w celu wykonania izolacji.
Wystarczy wówczas ściany wykopu wyłożyć warstwą 
separacyjną z geowłókniny. Należy ją ułożyć z zapasem 
– tak aby materiału wystarczyło na przykrycie wykopu od 
góry. Następnie na dnie wykopu wysypuje się warstwę ok. 
10 cm Leca® KERAMZYTU budowlanego L. Na tej war-
stwie układa się nową rurę drenarską, z zachowaniem 
odpowiednich spadów i końcowych odpływów. Następnie 
wykop wypełnia się keramzytem, zagęszczając go po-
wierzchniowo ręcznymi ubijakami z płytą ok. 40 x 40 cm. 
Keramzyt powinien być zagęszczany warstwami o grubo-
ści 30–40 cm. Kolejne czynności to: przykrycie wypełnie-

Rys. 1 Ι Drenaż i ocieplenie ścian piwnic

Rura drenarska
Geowłóknina

Leca® KERAMZYT budowlany L

artyku ł sponsorowany

nia od góry, uzupełnienie gruntu, podsypki i nawierzchni. 
Tak wykonane wypełnienie wzdłuż ścian piwnic spełnia jed-
nocześnie dwie funkcje. Pierwsza to przejmowanie nad-
miaru wód opadowych i kierowanie go do drenażu. Leca® 
KERAMZYT budowlany to materiał mrozoodporny o bar-
dzo dobrym współczynniku fi ltracji > 3,33 cm/s. Druga 
funkcja to izolacyjność cieplna. Współczynnik λ keramzytu 
w gruncie waha się od 0,11 do 0,16 W/mK w zależności 
od stopnia wilgotności (rys. 1). 

Rys. 2 Ι Ocieplenie ścian piwnic Leca® KERAMZYTEM w workach

Izolacja pionowa

Leca® KERAMZYT izolacyjny L (worki 55 l)

Izolacja pionowa
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Samo wypełnienie nie może zastąpić 
izolacji przeciwwilgociowej pionowej 
i poziomej. Woda wchłaniana przez 
mur w ciągu ostatnich dziesiątków 
lat wytworzyła w nim sieć kapilar, 
które należy zamknąć izolacją. A dre-
naż z keramzytu, izolując cieplnie, 
wspomaga te izolacje na wypadek ich 
uszkodzeń, np. spowodowanych pęka-
niem murów. 
Przy budowie nowych domów, szcze-
gólnie na skarpach i terenach o zmien-
nym poziomie wód gruntowych, drenaż 
obwodowy i podposadzkowy wspoma-
ga inne izolacje przeciwwilgociowe. 
Przed wykonaniem drenażu należy 
koniecznie sprawdzić możliwość od-
prowadzenia wód z drenażu i skon-
sultować z geologiem problem 

obniżenia wilgotności podłoża grun-
towego dla budynku i najbliższego 
otoczenia. 
Jeżeli nie ma zagrożenia wilgocią, a ko-
nieczne jest jedynie docieplenie ścian 
w gruncie, to można ustawić przy 
murach worki z Leca® KERAMZYTEM 
izolacyjnym L. Jeden worek o grubo-
ści 17 cm zapewnia izolacyjność ter-
miczną równoważną 7 cm styropianu 
(EPS, XPS) (rys. 2). 

Po więcej informacji zajrzyj na
www.netweber.pl do zakładki Leca® 
KERAMZYT lub skontaktuj się 
z Andrzejem Dobrowolskim, kie-
rownikiem produktu, e-mail: andrzej.
dobrowolski@saint-gobain.com.  

Saint-Gobain Constructi on 
Products Polska Sp. z o.o.

marka Weber Leca®
Zakład Produkcyjny

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel. 58 772 24 10-11

keramzyt.weber@saint-gobain.com
www.netweber.pl

artyku ł sponsorowany

krótko
Sznur na szczeliny

Sznur dylatacyjny skutecznie kształ-
tuje przestrzeń szczelin budowlanych, 
ułatwiając nakładanie mas elastycz-
no-uszczelniajacych i zmniejszając 
ich zużycie.

BOLIX SD to sznur z pianki polietyle-

nowej, o zamkniętych porach i prze-

kroju kołowym, stosowany jako pro-

dukt pomocniczy przed wypełnianiem 

szczelin dylatacyjnych masami ela-

styczno-uszczelniającymi. Układany 

za pomocą nieostrych, zaokrąglonych 

narzędzi, sprawdza się m.in. przy: dy-

latacji posadzek i ścian, w szczelinach 

dylatacyjnych systemów ociepleń, przy 

wypełnianiu szczelin technologicznych 

na balkonach i tarasach. Szczególnie 

zalecany do stosowania wraz z masami 

silikonowymi lub poliuretanowymi.

Sznur BOLIX SD jest nienasiąkliwy, 

elastyczny i łatwy w montażu. A prawi-

dłowo osadzony, kształtuje przestrzeń 

szczelin budowlanych, ułatwiając na-

kładanie mas elastyczno-uszczelnia-

jacych i jednocześnie zmniejszając ich 

zużycie.

Źródło: www.bolix.pl
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Pytanie do eksperta Pytanie do eksperta 

Wodoszczelność zamawianego betonu bada się la-
boratoryjnie na kostkach 15 x 15 x 15 cm. Wo-
doszczelność budowli zależy natomiast od wielu 

różnych czynników, takich 
jak: skurcz twardnienia 
mieszanki betonowej, ilość 
zbrojenia płyty żelbetowej, 
rozpiętość płyty, średnia 
gęstość strukturalnych 
defektów, struktura kapilar 
w betonie, ekspozycja na 

cykle temperaturowe dobowe i roczne, zjawiska osiadania 
i zarysowań w budowli, sposób i jakość uszczelnień styków 
elementów budowli, w tym dylatacji i styków roboczych. Tak 
więc laboratoryjna wodoszczelność kostki betonu jest czymś 
zupełnie innym niż wodoszczelność rzeczywistej budowli. 
Z praktyki wiadomo, że projekty budowlane często zawierają 
luki lub niekonsekwencje w zakresie hydroizolacji. W takiej 
sytuacji najkorzystniej jest zwrócić się z prośbą do doradcy 
technicznego o bezpłatne zweryfi kowanie istniejącego pro-
jektu lub o bezpłatne przygotowanie projektu wykonawczego 
hydroizolacji budowli.  

Do wykonania stropu patio zamawiamy beton wodoszczelny C25/C30. 
Czy potrzebne są w tym przypadku osobno wykonywane hydroizolacje?

dr inż. Paweł Grzegorzewicz
Hydrostop – Zakład Wytwarzania 
Materiałów Izolacyjnych

Pytanie do eksperta Pytanie do eksperta 

Jednym z głównych składników papy jest masa bitumiczna. 
Od jej jakości i składu zależą właściwości papy oraz spo-
sób jej wykorzystania. Masa bitumiczna pap asfaltowych 

składa się z bitumu tradycyjnego, oksydowanego, z dodatkiem 
SBS, modyfi kowanego elastomerem SBS (styren-butadien-sty-
ren) lub plastomerem APP (ataktyczny polipropylen). O ile róż-
nice między charakterystyką pap tradycyjnych, oksydowanych 
i modyfi kowanych SBS lub APP są powszechnie znane, o tyle 
różnice między papami modyfi kowanymi SBS a tymi z dodatkiem 
SBS już nie do końca. 
Najłatwiejszym sposobem na rozróżnienie rodzaju masy bitu-
micznej jest porównanie wytrzymałości papy w skrajnych tem-
peraturach. Na tę właściwość zawartość modyfi katora SBS 
ma największy wpływ. Im mniejsza amplituda temperatur, tym 
mniejsza zawartość modyfi katora. Innymi słowy, papy z dodat-
kiem SBS mają słabszą odporność na uszkodzenia mechaniczne 
i warunki atmosferyczne, a co za tym idzie krótszą żywotność. 
Papa wierzchniego krycia z dodatkiem SBS ma giętkość okre-
śloną na poziomie ≤ 5oC, a papa modyfi kowana SBS rzadko ma 
punkt giętkości w niskich temperaturach wyższy niż –10oC. Za-
zwyczaj jest to giętkość rzędu ≤ –20oC. Drugą wartością, któ-
ra ułatwia porównanie, jest temperatura mięknięcia – dla pap 

z dodatkiem SBS wynosi ona ≥ 80oC, a dla pap modyfi kowanych 
SBS ≥100oC.
Powyższe właściwości determinują sposób stosowania pap. 
Papy z dodatkiem SBS mogą być wykorzystywane do remontów 
starych pokryć oraz na nowych pokryciach wykonywanych w ko-
rzystnych warunkach atmosferycznych. Jeżeli mamy do wyko-
nania wielkopowierzchniowe pokrycie w niskich temperaturach, 
korzystniej jest zastosować materiał modyfi kowany SBS. Praca 
w niskich temperaturach jest zdecydowanie łatwiejsza, a okres 
gwarancji dłuższy, dzięki czemu okres eksploatacji również bę-
dzie dłuższy niż w przypadku pokrycia z dodatkiem SBS.   

Jaki wpływ na właściwości papy ma dodatek lub modyfi kacja SBS?

Małgorzata Bęza
Manager ds. inwestycji

TechnoNICOL Polska
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Pytanie do eksperta Pytanie do eksperta 

Woda, która wnika do budynku przez niezabezpieczo-
ne ściany fundamentowe czy piwniczne, jest za-
nieczyszczona produktami gnicia roślin, związkami 

wypłukanymi z gruntu, takimi jak: chlorki, siarczany i azota-
ny. Substancje te mają destrukcyjny wpływ na izolację oraz 
materiały budowlane.
Wymienione związki po wniknięciu są transportowane kapi-
larnie w wyższe partie ścian. Proces ten trwa nieprzerwa-
nie i powoduje stopniowo odkładanie się coraz większej ilości 
soli w murach. Skutkiem tego są wyraźne ślady zawilgocenia 
i wykwity solne.
Szkodliwe sole budowlane są odpowiedzialne za destrukcję 
tynków i wymalowań oraz samej konstrukcji. Spowodowane 
jest to nie tylko zwiększaniem objętości krystalizujących soli, 
ale także korozją i niszczeniem struktury ściany przez roz-
puszczanie i wypłukiwanie spoiwa. 
Wskutek wilgoci i stopniowej zmiany odczynu muru w kierun-
ku zobojętnienia, a powierzchniowo nawet zakwaszenia, po-
wstają korzystne warunki dla korozji biologicznej. 

Powstałe w ten sposób kolonie grzybów w czasie kwitnienia 
są czynnikiem silnie alergizującym, a w skrajnych przypad-
kach kancerogennym. 
W naszym klimacie niezaizolowane fundamenty i ściany piw-
niczne są narażone na wielokrotne przemarzanie w wilgotnym 
środowisku, co powoduje niszczenie konstrukcji, zwłaszcza 
tych wykonanych z materiałów podatnych na nasiąkanie.
Nadmierne zawilgocenie ścian 
powoduje drastyczne zmniej-
szenie ich termoizolacyjno-
ści, co ma znaczący wpływ na 
komfort cieplno-wilgotnościo-
wy i koszty ogrzewania. 
Wilgoć ma też wpływ na ob-
niżenie wytrzymałości na ści-
skanie wbudowanych mate-
riałów budowlanych.  

Jakie są skutki braku skutecznej izolacji przeciwwilgociowej 
w obiektach budowlanych?

mgr inż. Maciej Nawrot
INIEKCJA KRYSTALICZNA®

Pytanie do eksperta Pytanie do eksperta 

Spośród starych metod hydroizolacyjnych wciąż naj-
częściej spotykana jest izolacja z papy wraz ze ścian-
ką dociskową z cegieł. Wadą tego rozwiązania jest 

fakt, iż w razie uszkodzenia czy błędu wykonawczego nie 
można precyzyjnie zlokalizować miejsca przecieku. Ten pro-
blem nie występuje w przypadku izolacji całoprzywieralnych, 
gdzie ewentualny przeciek wskazać łatwo, a co za tym idzie 

– skutecznie naprawić. 
W ofercie MAPEI mamy 
do wyboru izolacje powło-
kowe na bazie bitumów 
(grupa PLASTIMUL), na 
bazie cementu (MAPELA-
STIC, IDROSILEX Pronto), 
a także maty bentonitowe 

(grupa MAPEPROOF). Izolacje bitumiczne i mineralne są po-
lecane do stosowania w budynkach starych i na podłożach 
wilgotnych. Pod obiekty nowo wznoszone, zagrożone stałym 
oddziaływaniem wody, zalecamy – jako hydroizolację części 
podziemnych – maty bentonitowe MAPEPROOF, MAPEPRO-
OF LW lub MAPEPROOF PL.
Bentonit jest samouszczelniającym się kompozytem, który 
podczas kontaktu z wodą lub wilgocią pochodzącą z gruntu, 
przekształca się w żel o właściwościach hydroizolacyjnych. 
Sama mata wykonana jest z warstw niezwykle trwałej geo-
włókniny i tkaniny polipropylenowej, między którymi umiesz-
czony jest zmielony naturalny sodowy bentonit. Dzięki spe-
cjalnej technice igłowania te trzy komponenty połączone są 
razem, a bentonit pozostaje umocowany nawet po procesie 
hydratacji. Wytrzymałość i szybkość montażu „dywanów” 
docenili w praktyce m.in. budowniczowie stacji II linii sto-
łecznego metra, kompleksu biurowego „Marynarska 12” 
w Warszawie czy obecnie realizowanego projektu „Nowa 
Łódź Fabryczna”.  

Czy słuszne są obawy wynikające ze stosowania mat bentonitowych 
jako hydroizolacji?

dr inż. Krzysztof Pogan
kierownik produktu – linia bu-
dowlana, MAPEI Polska Sp. z o.o.
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Lewar na dachu
Rozważania na temat odwadniania podciśnieniowego

Niniejszy artykuł ma na celu 
przedstawienie wybranych 
aspektów związanych z sys-

temami podciśnieniowymi, zarówno 
tych znanych, jak i tych mniej zna-
nych, choć niemniej istotnych. Ideal-
nie byłoby, gdyby czytelnik odnalazł 
w nim wiedzę ułatwiającą komuni-
kację na linii inwestor–projektant–
instalator–producent.

Do czego służy?
System podciśnieniowy jest szcze-
gólnie przydatny do odprowadzania 
wody z dużych powierzchni znajdu-
jących się co najmniej kilka metrów 
ponad poziomem układu odprowadza-
jącego.
Defi nicja ta, choć wydaje się bardzo 
ogólna, bezlitośnie odrzuca wiele 
obiektów, dla których stosowanie 
instalacji podciśnieniowej nie przy-
niosłoby wymiernych korzyści, a tym 
samym pokazuje miejsca, gdzie jej 
stosowanie jest wskazane. 

dr inż. Rafał Urban
DWD Bautech Sp. z o.o., Stowarzyszenie DAFA*

Odwodnienie podciśnieniowe dachów stosowane jest 

z powodzeniem już od dwudziestu lat. Przez lata narosło 

jednak wokół systemów podciśnieniowych wiele mitów 

i niejasności, co sprawia, że zasady jego stosowania 

wciąż budzą sporo wątpliwości i są tematem dyskusji.

Rysunek 1 przedstawia typową in-
stalację podciśnieniową, natomiast 
rys. 2 przedstawia fragment instala-
cji znajdującej się pod stropem. Skła-
da się ona z wpustów zamontowanych 
wzdłuż dolnych krawędzi połaci, kolek-
torów zamontowanych pod stropem 
oraz pionu spustowego. Charaktery-
styczne dla układów tego typu jest 
to, że wody opadowe transportowane 
są pod stropem rurociągami układa-
nymi bez spadków do pionów. W kon-
sekwencji eliminowana jest w zasa-
dzie całkowicie konieczność układania 
kanalizacji deszczowej pod posadzką 
odwadnianego obiektu, a w obrębie 
budynku występuje znacznie mniej-
sza liczba rur spustowych. Przy od-
powiednim zaplanowaniu znacznej 
redukcji ulega również zewnętrzna 
instalacja kanalizacji deszczowej.

Jak to działa?
Nazwa „system podciśnieniowy” 
jest w moim odczuciu nieco mylna, 

*  Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji działającej aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów wykonaw-
czych oraz rozwoju wiedzy o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA w postaci publikacji 
technicznych dostępne są na: www.dafa.com.pl.

Rys. 1 Ι  Typowa instalacja podciśnieniowa

gdyż sugeruje stosowanie urządzeń 
wytwarzających podciśnienie. Każdy, 
kto tak myśli, jest w błędzie, ponieważ 
jego działanie opiera się na lewarze, 
czyli na zasysaniu wody z wyższego 
pojemnika do niższego za pomocą 
rury. Najpopularniejsze zastosowanie 
lewara znane z codziennego życia to 
opróżnianie akwarium z wykorzysta-
niem elastycznego węża. Po zassaniu 
wody jej masa zgromadzona w prze-
wodzie powoduje dalsze samoczynne 
zasysanie wody, a w konsekwencji na-
stępuje szybkie opróżnianie górnego 
zbiornika. 
Przykład z akwarium pozwala nam 
na przedstawienie podstawowych 
cech układu, niezbędnych do jego 
poprawnego działania:
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Rys. 2 Ι  Fragment instalacji podciśnieniowej Gold Rain

■  Do rury nie może dostawać się 
powietrze. Zassanie powietrza 
powoduje przerwanie strugi wody, 
a w konsekwencji zatrzymanie prze-
pływu. W odniesieniu do dachów 
oznacza to, że konstrukcja wpu-
stów musi przynajmniej utrudniać 
dostawanie się do układu powie-
trza. Wpusty niespełniające tego 
wymogu skutecznie uniemożliwią 
powstawanie siły zasysającej wodę 
z dachu i nie jest to zaleta danego 
rodzaju wpustu, ale cecha koniecz-
na (co warto podkreślić). Innymi 
słowy wpusty bez zabezpieczeń nie 
są wpustami podciśnieniowymi.

■  Im większa różnica poziomów, tym 
większa siła wywołująca przepływ. 
To dlatego układy podciśnieniowe są 
najbardziej efektywne dla budynków 
o wysokości powyżej 6 m. Optymal-
na efektywność uzyskiwana jest dla 
dachów o wysokości około 12 m. 

■  Woda odprowadzana jest bardzo 
szybko. Przepływ przez lewar jest 
zazwyczaj znacznie większy niż 
chwilowa wielkość opadów z dane-
go dachu. Układ działa więc w spo-
sób cykliczny, najpierw następuje 

gromadzenie wody na dachu oraz 
powolne wypełnianie rur, następnie 
następuje zassanie oraz szybkie 
odprowadzenie wody z dachu, a na 
końcu zassanie powietrza i opróż-
nienie rur, po czym znowu nastę-
puje faza gromadzenia wody na 
dachu. Uzyskiwane duże prędkości 
przepływu oraz częste rozpędzenia 
i zatrzymania przepływu powodują, 
że na układ działają siły znacznie 
większe niż w klasycznym syste-
mie. Rury muszą mieć więc więk-
szą wytrzymałość, powinny być 
odporne na uderzenia hydrauliczne, 
a mocowanie powinno uwzględniać 
występowanie sił dynamicznych.

Gdzie jest podciśnienie?
Na rys. 3 przedstawiono najprost-
szy możliwy układ instalacji podciś-
nieniowej, składający się z jednego 
wpustu, odcinka kolektora o długo-
ści 15,0 m oraz pionu spustowego 
o wysokości 8,0 m. Łączna wyso-
kość instalacji wynosi 10 m, a dłu-
gość 24 m. Na schemacie zaznaczo-
no charakterystyczne punkty A, B, 
C i D. 

Rys. 3

Instalacja z analizy 
podciśnienia
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Punkt A odpowiada dopływowi do układu 
i panuje w nim ciśnienie atmosferyczne 
Pa. Punkt D stanowi odpływ z układu, 
jest miejscem rozprężenia i w nim rów-
nież panuje ciśnienie atmosferyczne Pa. 
Jakie ciśnienia panują zatem wewnątrz 
układu? Do rozważań przyjmijmy, że 
cały układ zbudowany jest z rury o tej 
samej średnicy D, co pozwoli nam na 
pominięcie składowej kinetycznej w ana-
lizie ciśnień występujących w systemie. 
Oprócz oporów liniowych ζ w każdym 
wyróżnionym punkcie występują opory 
miejscowe ζ, opór wypływu ze zbiornika 
(który stanowi połać dachowa) ζA, opo-
ry na kolanach ζB i ζC oraz na wypływie 
ζD. W dalszych rozważaniach pominę 
jednak opory miejscowe, gdyż zależy 
mi przede wszystkim na czytelności 
wywodu, a opory miejscowe znacznie 
by tę czytelność zakłócały. Dla układu 
znajdującego się w stanie równowa-
gi suma oporów przepływu jest rów-
na wysokości rozporządzalnej, w tym 
przypadku 9 m H2O. Dla układu o sta-
łej średnicy opór jest proporcjonalny 
do długości odcinka, w związku z czym 
2/3 ciśnienia rozporządzalnego tracone 
jest na odcinku A–C, a 1/3 na części 
pionowej C–D. Dla całkowitej wysokości 
rozporządzalnej wynoszącej 9 m H2O 
miejscu przejścia kolektora w pion (C) 
uzyskujemy podciśnienie wynoszące 
6,0 m H2O pomniejszone o różnicę po-
ziomów wynoszącą 1 m, a więc suma-
rycznie 5 m H2O. Co więcej, ponieważ 
w punkty A i D mają to samo ciśnienie 
atmosferyczne, oznacza to, że w punk-
cie C mamy również o 5 m H2O ciśnie-
nie niższe niż  w punkcie D.
Może się to wydawać niejasne, 
ponieważ straty między punktem 
C a D wynoszą zaledwie 3 m H2O, 
lecz należy pamiętać, że pomiędzy 
tymi punktami jest 8 m różnicy po-
ziomów i tak naprawdę podciśnie-
nie jest różnicą między wysokością 
geometryczną a oporami przepływu. 
Jako przykład może posłużyć nam 

pionowa rura o wysokości 8 m, za-
mknięta od góry z unieruchomionym 
w niej słupem wody, jak przedsta-
wiono na rys. 4. Jakie podciśnienie 
występuje w punkcie C? Właśnie 
8 m H2O. Wartość ta, pomniejszona 
o 3 m oporów przepływów, prowa-
dzi do uzyskanej przez nas wartości 
5 m H2O podciśnienia. 
Przedstawiona analiza wskazuje 
punkt, w którym występuje w układzie 
największe podciśnienie, jakie jest za-
warte w wynikach obliczeń projektów 
instalacji podciśnieniowych. Jest to 
kluczowy parametr opisujący układ, 
a jego zrozumienie jest bardzo waż-
ne podczas analizy wyników obliczeń 
dobranych instalacji.

Jaki jest rzeczywisty przepływ?
Aby przedstawić fakty i mity związa-
ne z rzeczywistym przepływem w in-
stalacji podciśnieniowej, posłużę się 
schematem z rys. 5. Przedstawia on 
instalację dla jednospadowego dachu 
o wymiarach 20 x 60 m. Zastosowa-
no trzy wpusty, całkowity przepływ 
obliczeniowy wynosi 28,8 l/s, czyli 
dla równomiernego rozkładu wpu-
stów 9,6 l/s na wpust. Podczas ob-
liczeń dla zadanych przepływów oraz 
dobranych średnic uzyskalibyśmy 

wartości podciśnień (punkt F) przed-
stawione w ostatniej kolumnie w tab. 
1 (odcinki numerowane są kolejno od 
pionu). Nawiązując do przedstawio-
nych wcześniej rozważań, ukazuje się 
pewna nieścisłość, która występuje 
w obliczeniach układów podciśnienio-
wych. Wynika ona z wykonywanego 
uproszczenia, a ściślej z przyjętej 
dla układów podciśnieniowych me-
tody obliczeń opartej na zadanych 
przepływach, a nie ustalonym sta-
nie przepływu. Na czym więc polega 
rozbieżność? Jak już wspomniałem, 
maksymalne podciśnienie uzyskiwane 
w punkcie przejścia kolektora w pion 
może być liczone zarówno od strony 
wpustów, jak i od strony odpływu. 
Przedstawiane w dokumentacji wyni-
ki obliczeń są zawsze obliczeniami od 
strony wpustów wykonanymi dla zało-
żonych przepływów. Jeżeli chcielibyś-
my wykorzystać te wartości do obli-
czeń spadków na pionie, doszlibyśmy 
do sprzeczności, gdyż okazałoby się, 
że spadek ciśnienia na pionie przyjmu-
je trzy różne wartości, co jest oczy-
wiście niemożliwe. Podobnie straty na 
odcinku A–D powinny być równe tym 
na odcinku B–D oraz wszystkie straty 
na odcinkach A–F, B–F i C–F również 
powinny być równe.

Tab. 1 Ι Wyniki programu obliczeniowego firmy DWD Bautech

i
d l Q V Dh Dp

mm m l/s m/s m H
2
0 m H

2
0

1.1 125 9,60 28,8 2,35 0,90
1.2 125 1,56 28,8 2,35 0,89
1.3 110 8,30 28,8 3,03 1,05
1.4 50 0,42 9,6 4,89 2,01
1.5 50 0,80 9,6 4,89 2,54

W1.1 5,88

1.6 110 20,00 19,2 2,02 0,68
1.7 50 0,42 9,6 4,89 2,32
1.8 50 0,80 9,6 4,89 2,54

W1.2 6,87

1.9 75 20,00 9,6 2,17 1,51
1.10 75 0,42 9,6 2,17 0,50
1.11 50 0,80 9,6 4,89 2,91
W1.3 6,94
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Tab. 2 Ι Wyniki programu obliczeniowego firmy DWD Bautech

i
d l Q V Dh Dp

mm m l/s m/s m H
2
0 m H

2
0

1.1 125 9,60 32,16 2,62 1,11
1.2 125 1,56 32,16 2,62 1,11
1.3 110 8,30 32,16 3,38 1,30
1.4 50 0,42 11,41 5,81 2,90
1.5 50 0,80 11,41 5,81 3,58

W1.1 8,29

1.6 110 20,00 20,75 2,18 0,78
1.7 50 0,42 10,40 5,30 2,73
1.8 50 0,80 10,40 5,30 2,98

W1.2 8,29

1.9 75 20,00 10,34 2,34 1,74
1.10 75 0,42 10,34 2,34 0,58
1.11 50 0,80 10,34 5,27 3,38
W1.3 8,29

W rzeczywistym układzie nastąpi sa-
moregulacja, w wyniku której spadki 
ciśnień dla poszczególnych dopływów 
do trójników będą sobie równe. Wy-
konanie takich obliczeń i dla złożo-
nych układów nie jest zagadnieniem 
łatwym, wymaga wykonania wielu 
iteracji optymalizacyjnych. Dlatego 
obliczenia te nie są standardowo 
wykonywane. 
Niektóre fi rmy dysponują programa-
mi obliczeniowymi, umożliwiającymi 
wykonywanie tego typu obliczeń, co 
pozwala na projektowanie instalacji 
optymalnych dla zadanych warun-
ków występujących na odwadnianym 
dachu. Wyniki obliczeń dla układu 
z rys. 5 przedstawiono w tab. 2. 

Jakie są konsekwencje 
rozbieżności? 
Rzeczywiste przepływy są większe 
od założonych. To dobrze. Obliczenio-
we przepływy zawsze są mniejsze od 
rzeczywistych, gdyż jednym z warun-
ków przyjmowanym przy obliczeniach 
jest nieprzekraczanie stratami wy-
sokości rozporządzalnej. 
Drugą istotną różnicą jest uzyskanie 
większych od założonych wartości 
podciśnień. Standardowo oblicze-
nia wykonywane są dla założenia, że 
podciśnienie nie powinno przekraczać 
8 m H2O. Teoretycznie dzięki temu 
zapewniamy sobie gwarancję, że nie 
nastąpi przerwanie strugi wody. Nie-
które instalacje dla wysokich budyn-

ków po dokładnym przeliczeniu wska-
zują podciśnienia większe od 10 m, 
co mimo że nie jest możliwe fi zycznie 
do uzyskania, rodzi poważne wątpliwo-
ści odnośnie do zapewnienia ciągłości 
przepływu i skuteczności działania.
Ostatnią różnicą, którą należy wska-
zać, jest różnica między rzeczywisty-
mi przepływami dla różnych wpustów. 
Przepływ dla wpustu 1.1 jest o 10% 
większy niż dla wpustu 1.3. Przy zało-
żeniu takich samych powierzchni spły-
wów do wpustów dla wpustu 1.1 szyb-
ciej nastąpi odessanie wody z dachu, 
w wyniku czego do instalacji zostanie 
zassane powietrze i przepływ zostanie 
zatrzymany do czasu kolejnego zassa-
nia wszystkich wpustów. A w tym cza-
sie w obszarze wpustu 1.3 będzie się 
gromadziło coraz więcej wody.
Na szczęście, mając świadomość 
występujących rozbieżności z wyko-
rzystaniem dokładniejszych metod 
obliczeniowych, można zaprojektować 
układ inaczej, czyli tak aby warunki 
przepływu spełnione były dla zrówno-
ważonego pod względem strat ciśnie-
nia stanu (ustalonego) przepływu.

Podsumowanie
Ograniczony dostęp do informacji na 
temat zasad obliczeń układów podciś-
nieniowych sprawia, że projektanci, 
a w konsekwencji instalatorzy oraz 
oczywiście inwestorzy zmuszeni są 
korzystać z gotowych rozwiązań 
proponowanych przez producentów. 
Weryfi kacja obliczeń jest w praktyce 
niemożliwa do wykonania, podobnie 
jak zmiana szczegółów rozwiązań. 
Jak wynika z niniejszego artykułu, 
poza szczegółami technicznymi sys-
temy podciśnieniowe są równoważne 
i wybór dostawcy, przynajmniej ze 
względu na możliwości techniczne, 
może być dokonany tuż przed wyko-
naniem instalacji, bez szkody dla jej 
jakości i z pewnością z zyskiem dla 
inwestora.  Rys. 4 Ι  Podciśnienie w słupie wody Rys. 5 Ι  Instalacja z przykładu obliczeniowego
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Iniekcja Krystaliczna® – 27 lat doświadczenia 
w osuszaniu budynków

że wraz z autorem dr. inż. Wojciechem 
NAWROTEM została uhonorowana licz-
nymi wyróżnieniami: złote medale na naj-
ważniejszych światowych wystawach wy-
nalazków i nowych technologii oraz liczne 
wyrazy uznania w postaci dyplomów i na-
gród ze strony rektora Wojskowej Akade-
mii Technicznej, przewodniczącego KBN, 
Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra 
Kultury i Sztuki, Ministra Obrony Narodo-
wej, Ministra Spraw Zagranicznych, Pre-
zydenta Warszawy, Wydawnictwa Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 
Iniekcja Krystaliczna® jest technologią 
opracowaną od podstaw w Polsce i sto-
sowane w niej materiały iniekcyjne są 
wytwarzane wyłącznie w Polsce przez 
jej autorów. 
Obecnie technologia Iniekcji Krystalicznej® 
jest wdrażana i rozwijana przez spadko-
bierców dr. inż. Wojciecha NAWROTA oraz 
współautorów rozwiązań patentowych 
– mgr. inż. Macieja NAWROTA i Jarosława 
NAWROTA w ramach Autorskiego Parku 
Technologicznego. Wyłącznie – mgr inż. 
Maciej NAWROT i Jarosław NAWROT, jako 
licencjodawca, posiadają uprawnienia do: 
udzielania praw licencyjnych i używania 
chronionego znaku towarowego Iniekcja 
Krystaliczna® oraz dystrybucji materia-
łów iniekcyjnych związanych z technologią 
Iniekcji Krystalicznej®. W przypadku wąt-
pliwości co do autoryzacji danej fi rmy 
wykonawczej należy złożyć zapytanie do 
licencjodawcy.  

INIEKCJA KRYSTALICZNA® 
Autorski Park Technologiczny

mgr inż. Maciej NAWROT
Jarosław NAWROT

05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
ul. Warszawska 26, 28

tel. 601 32 82 33, 601 33 57 56
info@i-k.pl

INIEKCJA KRYSTALICZNA®

T echnologia Iniekcji Krystalicznej® słu-
ży do osuszania budynków poprzez 
wytwarzanie blokady przeciwwilgo-

ciowej w murach zawilgoconych na skutek 
kapilarnego podciągania wody z gruntu. 
Wytworzona iniekcyjnie izolacja przeciw-
wilgociowa jest oparta na oryginalnej kon-
cepcji dr. inż. Wojciecha NAWROTA, bę-
dącej pierwszym na świecie praktycznym 
rozwinięciem prac naukowych Ilyi Prigo-
gine'a – profesora Uniwersytetu Bruk-
selskiego, odnoszących się do zjawiska 
samoorganizacji kryształów w warunkach 
dalekich od równowagi termodynamicznej 
(Nagroda Nobla w 1977 r.).
Technologia Iniekcji Krystalicznej® zakłada, 
w odróżnieniu od innych znanych techno-
logii osuszeniowych, wykorzystanie tzw. 
mokrej ścieżki. Oznacza to, że jest tym 
skuteczniejsza, im bardziej zawilgocony 
jest budynek. Dzieje się tak, ponieważ wy-
korzystuje wodę w kapilarach jako drogę 
do penetracji dla krystalizujących skład-
ników mieszaniny iniekcyjnej. Warstwa 
izolacyjna tworzy się w procesie dyfuzji 
poprzez samoorganizację nierozpuszczal-
nych w wodzie kryształów. Utworzona 
w ten sposób struktura jest podobna 
do wąskoszczelinowych pierścieni spo-

tykanych w naturze w systemach 
geologicznych, 
tzw. pierścienie 

Lieseganga.

Jak wykazały badania laboratoryjne, 
podczas iniekcji przeciwwilgociowej 
w materiale budowlanym o strukturze 
kapilarno-porowatej produkty krysta-
lizacji układają się centrycznie wokół 
otworu iniekcyjnego w postaci pierście-
ni. Proces ten zachodzi w czasie około 
siedmiu dni od iniekcji i po tym okresie 
obserwuje się skuteczność blokady 
przeciwwilgociowej.
Wydaje się, że od technologii Iniekcji 
Krystalicznej® można oczekiwać bez-
terminowej trwałości jako przeciwwil-
gociowej izolacji poziomej i pionowej, 
ponieważ krystalizujące w kapilarach 
składniki mieszaniny iniekcyjnej nie ule-
gają starzeniu. 
Technologię Iniekcji Krystalicznej® moż-
na stosować do osuszania budowli, bez 
względu na rodzaj użytego do budowy 
murów materiału (cegła, wapień, pia-
skowiec, beton itp.) oraz bez względu 
na grubość murów, stopień ich zawilgo-
cenia oraz zasolenia.
Technologia nie wymaga więc wstępne-
go osuszania muru w strefi e planowanej 
iniekcji. Utworzona blokada przeciwwil-
gociowa jest absolutnie ekologiczna, 
ma wielopokoleniową trwałość w czasie 
i nie powoduje osłabienia muru w strefi e 
iniekcji podczas wieloletniego funkcjo-
nowania.
Technologia Iniekcji Krystalicznej® dzięki 
swej innowacyjności i skuteczności zna-
lazła szerokie zastosowanie do osu-
szania zawilgoconych budynków, 
czego dowodem jest to, 



71czerwiec 2014  [118]

fotostrona

Zbiornik przeciwpowodziowy Świnna Poręba

Inwestor: RZGW w Krakowie
Generalny wykonawca: SKANSKA S.A.
Generalny projektant: DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
Kierownik budowy:  inż. S. Makowski, inż. B. Tarnowska
Powierzchnia: 1035 ha
Kubatura: 160 mln m³
Lata realizacji: 1986–2015

Źródło: DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
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