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Hydroizolacja głęboko posadowionych obiektów

Powodów jest kilka. W takich 
sytuacjach występuje zwykle 
obciążenie nie wilgocią, lecz 

wodą Oznacza to, że powłoka wodo-
chronna pracuje w najcięższych wa-
runkach – narażona jest bowiem na 
stałe obciążenie wodą pod ciśnieniem. 
Ponadto po wykonaniu prac praktycz-
nie nie ma możliwości naprawy od 
zewnątrz ewentualnych przecieków 
(lub jest to bardzo kosztowne). Do-
świadczenie pokazuje, że wykonanie 
szczelnej powłoki wodochronnej głę-
boko posadowionych obiektów zależy 
od wielu czynników. Będzie to przede 
wszystkim właściwe rozpoznanie 
(analiza) warunków gruntowo-wod-
nych i dobór odpowiedniego rozwią-
zania technologiczno-materiałowego 
z uwzględnieniem technologii uszczel-
nień dylatacji, przejść rurowych itp. 
trudnych i krytycznych miejsc oraz 
kompatybilności materiałów hydro-
izolacyjnych (możliwość wykonania 
szczelnych połączeń). Zdarza się, że 
dobre jakościowo materiały/syste-
my są projektowane w oderwaniu od 
możliwości aplikacyjnych w konkret-
nym obiekcie (chociażby ze względu 
na harmonogram prac budowlanych, 
a także rodzaj i stan podłoża – rów-
ność, możliwość powstania rys, wil-
gotność, wysezonowanie itp.).

Układ hydroizolacji nie może być za-
projektowany w oderwaniu od układu 
konstrukcyjnego obiektu, a zasto-
sowane materiały muszą przenieść 
obciążenia oddziaływające na powłokę 
wodochronną. A zatem dobór rozwią-
zania konstrukcyjno-materiałowego 
zabezpieczenia wodochronnego obiek-
tu nie może być przypadkowy. W do-
kumentacji technicznej powinien być 
wpisany konkretny rodzaj systemu, 
z podaniem minimalnych wymaganych 
parametrów technicznych, które po-
zwalają na skuteczne zastosowanie 
materiału w tych konkretnych wa-
runkach. Poza tym hydroizolacji nie 
wolno projektować w oderwaniu od 
ogólnej analizy cieplno-wilgotnościo-
wej budynku. Przyczyną zawilgoceń 
może być zarówno kondensacja wil-
goci, jak również mostki termiczne, 
a zapobieganie ich powstawaniu oraz 
wyeliminowanie tych zjawisk nie jest 
możliwe przez wykonanie powłok wo-
dochronnych (choć rodzaj zastosowa-
nego materiału może mieć wpływ na 
powstawanie i/lub intensyfikację tych 
zjawisk). 
Normy serii PN-EN, do których dekla-
ruje się właściwości użytkowe mate-
riału, w zdecydowanej większości defi-
niują wymagania stawiane konkretnym 
materiałom poprzez dwie wartości: 

■  Wartość graniczną producenta, 
oznaczaną symbolem MLV – jest to 
ustalana przez producenta konkret-
na, graniczna (minimalna lub maksy-
malna) wartość (wynik konkretnego 
badania, wartość konkretnego pa-
rametru), która musi być osiągnię-
ta w badaniach. 

■  Wartość deklarowaną producenta, 
oznaczaną symbolem MDV – jest 
to deklarowana przez producenta 
konkretna wartość (wynik konkret-
nego badania, wartość konkretnego 
parametru), podawana z założoną 
tolerancją.

Brak jest w nich informacji, jakimi pa-
rametrami musi się charakteryzować 
konkretny materiał, aby mógł w da-
nych warunkach brzegowych (przy 
konkretnym obciążeniu wilgocią/wodą, 
przy konkretnym zastosowaniu itp.) 
pełnić swoją funkcję. Oznacza to, że 
deklaracja zgodności z normą stanowi 
jedynie formalny dokument potwierdza-
jący fakt, że materiał może być wpro-
wadzony na rynek zgodnie z prawem. 
Innym zdecydowanie ważniejszym za-
gadnieniem jest określenie właściwości 
lub minimalnych wymagań, jakie musi 
spełnić dany wyrób, aby mógł pełnić za-
mierzoną funkcję. Są to dwie zupełnie 
różne rzeczy, a z punktu widzenia sku-
teczności wykonanych prac spełnienie  

Maciej Rokiel
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

Obiekty zagłębione w gruncie, zwłaszcza na kilka  
czy kilkanaście metrów (np. garaże podziemne, lokale 
użytkowe), wymagają przy projektowaniu hydroizolacji 
szczególnej staranności.
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wymagań normowych (deklaracja wła-
ściwości użytkowych) może nie mieć 
większego (lub wręcz żadnego) zna-
czenia. Dlatego decyzję o wyborze 
rozwiązania technologiczno-materia-
łowego izolacji fundamentów można 
podjąć dopiero po przeanalizowaniu 
warunków gruntowo-wodnych wraz 
z oceną ukształtowania terenu oraz 
analizą rozwiązania konstrukcyjnego 
podziemnej części budynku. Posiadanie 
przez dany wyrób formalnego dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie 
(np. deklaracja zgodności z normą lub 
aprobatą) nie oznacza, że materiał ten 
nadaje się do zastosowania w konkret-
nej sytuacji. Należy przeanalizować pa-
rametry określonego wyrobu i ocenić, 
czy jest on w stanie przenieść oddzia-
ływające na niego obciążenia (chociażby 
ze względu na obecność agresywnych 
wód gruntowych, obciążenia mecha-
niczne, odporność na uszkodzenia itp.). 
Zastosowane materiały wodochron-
ne muszą umożliwić wykonanie izolacji 
w postaci szczelnej wanny całkowicie 
oddzielającej budynek od wilgoci/wody 
znajdującej się w gruncie, dlatego nie-
dopuszczalne jest użycie do wykonania 
hydroizolacji przypadkowych materia-
łów – muszą one być ze sobą kompaty-
bilne (możliwość wykonania szczelnych 
połączeń) oraz pozwalać na wykonanie 
uszczelnień przejść rurowych oraz 
dylatacji (jeżeli występują). Brak tech-
nologii systemowego uszczelnienia dy-
latacji, przejść rurowych itp. trudnych 
i krytycznych miejsc dyskwalifikuje dany 
materiał do stosowania jako powłoka 
wodochronna.
Do wykonania izolacji przeciwwod-
nych (ze względu na głębokość posa-
dowienia izolacji przeciwwilgociowych 
nie powinno się projektować) głębo-
ko posadowionych obiektów można  
stosować:
■  elastyczne wyroby asfaltowe na 

osnowie (papy i membrany polime-
rowo-bitumiczne),

■  elastyczne wyroby wodochronne 
z tworzyw sztucznych lub kauczuku 
(folie, membrany),

■  bezspoinowe materiały polimerowo-
-bitumiczne (tzw. masy KMB),

■  bezspoinowe materiały polimerowo- 
-cementowe (szlamy, mikrozaprawy),

■  materiały bentonitowe i krystalicz-
ne zaprawy uszczelniające.

Alternatywnie stosuje się tzw. tech-
nologię białej wanny polegającą na 
wykonaniu konstrukcji z betonu wodo- 
nieprzepuszczalnego (woda – także  
pod ciśnieniem – jest w stanie wnik-
nąć w taką przegrodę na pewną głębo-
kość, nie jest jednak w stanie przejść 
przez nią).
Ze względu na specyfikę tego typu 
obiektów nie wolno stosować pap nie-
modyfikowanych i/lub klejonych lepi-
kiem/masą asfaltową do podłoża. 

Bitumiczne materiały  
rolowe (papy, membrany 
samoprzylepne)  
Bitumiczne materiały rolowe powinny 
spełniać wymagania PN-EN 13969. 
Papy termozgrzewalne produkowane  
są zazwyczaj na osnowie z włókna 
szklanego lub osnowie poliestrowej. 
Masa asfaltowa, którą powleczona jest 
osnowa, najczęściej modyfikowana jest 
elastomerem SBS. Nadaje on papie 
stabilność formy, dobrą przyczepność 
do podłoża oraz znaczną elastycz-
ność nawet w niskich temperaturach 
(do –40oC). Papy tego typu można łą-
czyć z innymi rodzajami pap. Osnową 
dla samoprzylepnych membran może 
być: włóknina poliestrowa, welon szkla-
ny, welon szklany plus siatka, tkanina 
szklana oraz osnowa mieszana.
Zaletą osnowy z tkaniny szklanej 
jest duża wytrzymałość na zerwanie, 
wadą – bardzo mała rozciągliwość. 
Osnowa na bazie włókniny lub tkani-
ny poliestrowej cechuje się dużą roz-
ciągliwością przy zerwaniu przy jed-
noczesnej wysokiej wytrzymałości na 

siły zrywające. Włóknina poliestrowo- 
-szklana wykazuje wysoką odporność 
na siły zrywające. 
Według zaleceń ITB papy stosowane 
do wykonywania powłok wodochron-
nych, oprócz zgodności z odpowiedni-
mi normami, aby mogły pełnić swoją 
funkcję, powinny się cechować m.in. 
niżej wymienionymi parametrami.
Termozgrzewalne papy asfaltowe 
modyfikowane:
■  gramatura osnowy (g/m2): polie-

strowa ≥ 180, mieszana ≥ 160, 
z welonu szklanego ≥ 60, z tkaniny 
szklanej ≥ 200, zdwojonej (prze-
szywana z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego) ≥ 270;

■  zawartość składników rozpuszczal-
nych (g/m2) ≥ 2500;

■  giętkość przy przeginaniu na wałku 
o średnicy 30 mm: niedopuszczalne 
powstanie na zewnętrznej stronie 
rys i pęknięć w temp. powyżej –15oc 
(dla pap modyfikowanych SBS);

■  maksymalna siła rozciągająca (N) 
przy rozciąganiu wzdłuż papy na 
osnowie: poliestrowej ≥ 800, mie-
szanej ≥ 600, z welonu szklanego 
≥ 300, z tkaniny szklanej ≥ 900, 
zdwojonej (przeszywana z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego) ≥ 900;

■  maksymalna siła rozciągająca (N) 
przy rozciąganiu w poprzek papy na 
osnowie: poliestrowej ≥ 600, mie-
szanej ≥ 500, z welonu szklanego 
≥ 200, z tkaniny szklanej ≥ 900, 
zdwojonej (przeszywana z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego) ≥ 900;

■  wydłużenie (%) przy maksymalnej sile 
rozciągającej przy rozciąganiu wzdłuż 
lub w poprzek papy na osnowie: polie-
strowej ≥ 40, mieszanej ≥ 2, z welo-
nu szklanego ≥ 2, z tkaniny szklanej  
≥ 2, zdwojonej (przeszywana z tkani-
ny szklanej i welonu szklanego) ≥ 2;

■  wytrzymałość złącza na ścinanie 
(N/50 mm): zerwanie poza złą-
czem, ale nie mniej niż wytrzyma-
łość wyrobu; 
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■  odporność na uderzenie (metoda 
A i B): przy wysokości spadania 
500 mm niedopuszczalne przebicie 
pokrycia powodujące przesiąkanie;

■  wodoszczelność: brak przecieku przy 
ciśnieniu 0,2 MPa w ciągu 24 h. 

Samoprzylepne membrany (papy) 
asfaltowe modyfikowane:
■  gramatura osnowy (g/m2): poli-

estrowa ≥ 180, mieszana ≥ 160, 
z welonu szklanego ≥ 60, z welonu 
plus siatki szklanej ≥ 100, z tkaniny 
szklanej ≥ 200; 

■  zawartość składników rozpuszczal-
nych (g/m2) ≥ 2500;

■  giętkość przy przeginaniu na wałku 
o średnicy 30 mm: niedopuszczalne 
powstanie na zewnętrznej stronie 
rys i pęknięć w temp. wyższej niż 
–20oC;

■  maksymalna siła rozciągająca (N) 
przy rozciąganiu wzdłuż membra-
ny na osnowie: poliestrowej ≥ 800, 
mieszanej ≥ 600, z welonu szklanego 
≥ 300, z welonu plus siatki szklanej 
≥ 800, z tkaniny szklanej ≥ 900;

■  maksymalna siła rozciągająca (N) 
przy rozciąganiu w poprzek mem-
brany na osnowie: poliestrowej  
≥ 600, mieszanej ≥ 500, z welo-
nu szklanego ≥ 200, z welonu plus 
siatki szklanej ≥ 800, z tkaniny 
szklanej ≥ 900;

■  wydłużenie (%) przy maksymalnej 
sile rozciągającej przy rozciąganiu 
wzdłuż lub w poprzek membrany na 
osnowie: poliestrowej ≥ 40, mie-
szanej ≥ 2, welonu szklanego ≥ 2, 
z welonu plus siatki szklanej ≥ 2, 
z tkaniny szklanej ≥ 2;

■  wytrzymałość złącza na ścinanie 
(N/50 mm): zerwanie poza złączem 
lub ≥ 150; 

■  odporność na uderzenie (metoda 
A i B): przy wysokości spadania 500 
mm niedopuszczalne przebicie po-
krycia powodujące przesiąkanie;

■  wodoszczelność: brak przecieku przy 
ciśnieniu 0,2 MPa w ciągu 24 h. 

Dla izolacji przeciwwodnej wg normy 
DIN 18195:2000 wymagane jest 
wykonanie minimum dwuwarstwowej 
powłoki wodochronnej z papy termo-
zgrzewalnej na osnowie z siatki lub 
poliestru. Przy zagłębieniu od 4 m do 
9 m wymagane jest wykonanie trzy-
warstwowej powłoki lub zastosowanie 
na ostatnią warstwę (od strony na-
poru wody) papy z wkładką miedzianą 
(papa na osnowie z siatki lub poliestru 
plus papa z wkładką miedzianą). Przy 
zagłębieniu powyżej 9 m wymagane 
jest stosowanie dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej na osnowie z siat-
ki lub poliestru oraz jednej warstwy 
papy z wkładką miedzianą.

Elastyczne wyroby  
wodochronne z tworzyw 
sztucznych lub kauczuku 
(folie, membrany)  
Elastyczne wyroby wodochronne po-
winny spełniać wymagania PN-EN 
13967 i być klasyfikowane jako typ 
T – do wykonywania izolacji przeciw-
wodnej. Spotyka się folie z PVC (po-
lichlorku winylu), elastomerów poli- 
olefinowych (FPO), polipropylenu (PP), 
polietylenu (PE) oraz z EPDM (na  
bazie kauczuku). Można stosować  
jedynie takie folie, których łączenie  
ze sobą może być zrealizowane za po-
mocą systemowego kleju, przez wul-
kanizowanie lub zgrzewanie. 
Według zaleceń ITB, aby tego typu 
materiały mogły pełnić swoją funkcję, 
muszą cechować się następującymi 
parametrami:
■  folie PE i PP nie mogą być cieńsze 

niż 2 mm,
■  folie z PVC nie mogą być cieńsze niż 

1 mm,
■  odchyłka prostoliniowości krawę-

dzi nie powinna być większa niż  
75 mm/10 m,

■  odporność na uderzenia – przy wy-
sokości spadania min. 200 mm brak 
przebicia,

■  wytrzymałość na rozdzieranie 
(gwoździem) ≥ 100 N. 

Norma DIN 18195:2000 dla izolacji 
przeciwwodnych wymaga:
■  Folii z PVC-P o grubości min. 2 mm, 

jeżeli uszczelnienie jest realizowa-
ne przez luźne ułożenie materiału. 
W takiej sytuacji zagłębienie obiektu 
jest ograniczone do 4 m.

■  Folii z PIB (poliizobutylu), PVC-P 
(z miękkiego polichlorku winylu zbro-
jonego wkładką z włókniny szklanej) 
oraz EVA (kopolimer etylenu z octa-
nem winylu) grubości min. 1,5 mm, 
jeżeli powłoka wodochronna jest kle-
jona do podłoża, a zagłębienie obiek-
tu nie większe niż 4 m. Przy więk-
szym zagłębieniu wymagana jest 
folia o grubości min. 2 mm.

■  Folii z ECB (etylen, kopolimer i spe-
cjalny asfalt) i EPDM grubości min. 
2 mm, jeżeli powłoka wodochronna 
jest klejona do podłoża, a zagłębie-
nie obiektu nie większe niż 4 m. Przy 
większym zagłębieniu wymagana 
jest folia o grubości min. 2,5 mm.

Na rynku dostępne są także spe-
cjalne, systemowe folie z tworzyw 
sztucznych, pozwalające na zespo-
lenie hydroizolacji z uszczelnianym 
betonem (wylewany beton zespala 
się z wcześniej ułożoną hydroizola-
cją). Mogą one być mocowane np. do 
szalunków, jeżeli ich układ pozwala na 
uzyskanie ciągłej, szczelnej powłoki. 

Masy polimerowo-bitumiczne 
(masy KMB)  
Masy polimerowo-bitumiczne to mate-
riały nowej generacji, o niemal natych-
miastowej odporności na deszcz (po 
1–2 godzinach od nałożenia), elastycz-
ne także w ujemnych temperaturach. 
Mogą wykazywać odporność na agre-
sywne wody gruntowe klasyfikowane 
jako XA3 wg normy PN-EN 206-1 oraz 
jako silnie agresywne wg normy DIN 
4030. Dostępne na rynku masy KMB 
różnią się liczbą składników (jedno- lub 
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dwuskładnikowe), a co za tym idzie 
sposobem i czasem schnięcia. Mate-
riały jednoskładnikowe wiążą przez wy-
sychanie. Czas wysychania zależy za-
sadniczo od warunków zewnętrznych. 
Dwuskładnikowe masy na skutek pew-
nych specyficznych właściwości roz-
tworu potrafią w czasie twardnienia 
wiązać nawet bez dostępu powietrza 
lub w obecności wody. 
Wymagania stawiane masom KMB 
podaje norma PN-EN 15814. Bazu-
ją one bezpośrednio na wymaganiach 
normy DIN 18195 oraz wytycznych 
Richtlinie für die Planung und Ausfüh-
rung von Abdichtung mit kunststoff- 
modifizierten Bitumendickbeschich-
tungen (KMB) – erdberührte Baute-
ile, Deutsche Bauchemie e.V z roku 
2001 oraz z roku 2010. Masy te po-
winny być klasyfikowane jako: CB2 lub 
CB1 ze względu na mostkowanie rys, 
W2A lub W2B ze względu na szczel-
ność oraz C2A lub C2B ze względu na 
wytrzymałość na ściskanie. Materia-
łów klasyfikowanych wg normy PN-EN 
15814 jako CB0 oraz C0 w zasadzie 
nie powinno się stosować, masy KMB 
klasyfikowane jako C1 mogą być sto-
sowane do wykonywania izolacji prze-
ciwwilgociowej. 
Dla oceny jakości materiału bardzo 
istotne są dwa następujące para-
metry. Pierwszy to tzw. zawartość 
części stałych, mówiący o tym, o ile 
zmniejszy się grubość powłoki po wy-
schnięciu (zawartość części stałych 

Tab. 1 Ι  Grubość i układ warstw hydroizolacji wykonanej z mas KMB wg wytycznych (Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdich-
tung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile, Deutsche Bauchemie e.V. 2010)

Obciążenie Wykonanie izolacji Minimalna grubość powłoki  
po wyschnięciu

Wilgoć gruntowa  2 warstwy1) 3 mm

Niezalegająca woda opadowa
2 warstwy2) + wkładka wzmacniająca  
w narożach wklęsłych i wypukłych

3 mm

Woda zalegająca oraz woda pod ciśnieniem 2 warstwy2) + wkładka wzmacniająca 4 mm
1) Warstwy mogą być nanoszone metodą  „świeże na świeże”. 
2) Druga warstwa musi być nanoszona po wyschnięciu pierwszej w stopniu uniemożliwiającym jej uszkodzenie.

Tab. 2 Ι  Grubość powłoki wykonanej z elastycznego szlamu wg wytycznych (Richtlinie für 
die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen 
Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e.V. 2006)

Obciążenie
Grubość powłoki  
po wyschnięciu

Liczba  
nakładanych warstw

Wilgoć gruntowa min. 2 mm min. 2

Niezalegająca woda opadowa min. 2 mm min. 2

Zalegająca woda opadowa min. 2,5 mm min. 3

Woda pod ciśnieniem min. 2,5 mm min. 3

Dla izolacji wykonywanej na poziomych lub skośnych podłożach betonowych ww. 
wytyczne wymagają wykonania powłoki o grubości przynajmniej 2,5 mm, niezależnie od 
stopnia obciążenia wilgocią/wodą. Dla szlamów sztywnych za minimalną grubość izolacji 
przeciwwilgociowej należy przyjąć 2 mm, dla izolacji przeciwwodnej – 3 mm.

wynosząca 90% oznacza, że po wy-
schnięciu grubość hydroizolacji bę-
dzie wynosić 90% grubości nałożonej 
świeżej masy). Drugim istotnym pa-
rametrem jest odporność masy na 
obciążenia (tzw. obciążalność mecha-
niczna, w normie PN-EN 15814 na-
zwana wytrzymałością na ściskanie). 
Jest ona określana zmniejszeniem 
grubości warstwy hydroizolacji przy 
obciążeniu mechanicznym. Dla izolacji 
przeciwwodnej przy obciążeniu me-
chanicznym 0,3 MN/m2 zmniejszenie 
grubości powłoki hydroizolacyjnej nie 
może być większe niż 50%. Oznacza 
to, że nie każdy materiał może być  
zastosowany do izolacji poziomych, 
decyzja musi być podjęta indywidual-
nie, po analizie obciążeń i parametrów 
związanej masy. 
Według wytycznych grubość i układ 
warstw zależą od rodzaju hydroizola-
cji. Szczegóły podano w tab. 1.

Elastyczne szlamy  
(mikrozaprawy)  
elastyczne szlamy to materiały, które 
po związaniu są odporne na czynniki at-
mosferyczne i agresywne wody grun-
towe oraz zachowują elastyczność 
w niskich temperaturach. Dzięki zwięk-
szonej elastyczności potrafią mostko-
wać rysy do szerokości nawet 1 mm. 
Kolejnymi zaletami jest bardzo dobra 
przyczepność do podłoży budowlanych 
(dobre jakościowo elastyczne szlamy 
cechują się przyczepnością rzędu min. 
1 MPa) oraz łatwość kształtowania 
na powierzchniach o skomplikowanych 
kształtach. Po związaniu są typowym 
podłożem cementowym. Wykazują 
szczelność na parcie słupa wody się-
gające 50–70 m. Są odporne na ne-
gatywne parcie wody. Sztywne szla-
my stosuje się do wykonywania izolacji 
na wysezonowanych i nienarażonych  
na zarysowania podłożach, w obszarach  
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nienarażonych na obciążenia termicz-
ne. Doskonale się sprawdzają jako 
wstępne uszczelnienie zbyt wilgotne-
go podłoża przy wykonywaniu właści-
wych powłok wodochronnych z mas 
KMB i membran samoprzylepnych.
Wymagania stawiane szlamom 
uszczelniającym podaje ZUAT-15/
IV.13/2002 Wyroby zawierające ce-
ment przeznaczone do wykonywania 
powłok hydroizolacyjnych.
Według wytycznych grubość powłoki 
z elastycznego szlamu zależy od ro-
dzaju hydroizolacji. Szczegóły podano 
w tab. 2.

Krystaliczne zaprawy 
Krystaliczne zaprawy to materiały do 
uszczelniania betonu w strukturze (nie 
są one typową powłoką uszczelniającą). 
Rezultatem reakcji chemicznie aktywnej 
zaprawy jest wytworzenie w kapilarach 
i porach nierozpuszczalnych struktur 
krystalicznych. Wielkość tworzących 
się kryształów (3–4 μm) pozwala im 
wnikać w kapilary i pory podłoża (beto-
nu), uszczelniając je przed wnikaniem 
wody (pojedyncze kryształy są mniejsze 
od rozmiarów cząsteczki wody), nato-

miast ich igiełkowaty kształt powoduje, 
że tworzą one matrycę pozwalająca na 
dyfuzję pary wodnej. Krystaliczne za-
prawy uszczelniające mogą nadawać 
zabezpieczonej powierzchni betonu 
pewnych cech chemoodporności (pH 
od 3 do 11).
Wymagania stawiane krystalicznym 
zaprawom uszczelniającym podaje  
ZUAT-15/VI.21/2005. Wyroby do usz-
czelniania betonów i zapraw cemento-
wych krystalizacją wgłębną (tab. 3).
Podłoże zabezpieczone hydroizolacją 
powłokową jest suche, nie ma ono kon-
taktu z wodą. Natomiast beton zabez-
pieczony krystaliczną zaprawą uszczel-
niającą jest narażony na bezpośredni 
kontakt z wodą, zaczyna się zachowy-
wać jak beton wodonieprzepuszczalny. 
Woda jest w stanie wniknąć w element 
na pewną głębokość, nie jest nato-
miast w stanie przedostać się przez 
element, jeśli nie ma w nim rys czy pęk-
nięć. A zatem przy stosowaniu tego 
typu materiałów należy stosować się 
do wymogów, które muszą być speł-
nione przy projektowaniu i wykonywaniu 
konstrukcji z betonów wodonieprze-
puszczalnych.

Świadczy o tym sposób badania – jest 
to badanie przepuszczalności wody pod 
zwiększonym ciśnieniem (tab. 3), któ-
re polega na poddaniu uodpornionych 
wgłębnie próbek zapraw lub betonów 
działaniu wody pod ciśnieniem 0,1 MPa 
przez 24 godziny. Ciśnienie zwiększa 
się o 0,1 MPa co 24 godziny. Wynikiem 
badania jest największe ciśnienie, przy 
którym nie nastąpił przeciek. Ozna-
cza to, że jest to sposób badania nie 
szczelności, lecz wodonieprzepusz-
czalności podłoża (betonu) zabezpie-
czonego krystaliczną zaprawą uszczel-
niającą. To bardzo istotna różnica 
– sposób działania nałożonej warstwy 
krystalicznej zaprawy uszczelniającej 
nie jest tożsamy z zachowaniem się  
innych materiałów wodochronnych.
Krystaliczne zaprawy uszczelniające są 
aktywne tylko i wyłącznie podczas od-
działywania wilgoci/wody, dlatego mogą 
być stosowane w miejscach nienarażo-
nych na wyschnięcie. Uaktywnienie się 
chemicznie aktywnej zaprawy wymaga 
przynajmniej kilku dni stałego oddziały-
wania wilgoci. Przy prawidłowej aplika-
cji i pielęgnacji struktury krystaliczne 
wykształcają się w ciągu 20–25 dni.  

Tab. 3 Ι  Wybrane wymagania stawiane wyrobom do uszczelnienia betonów i zapraw cementowych krystalizacją wgłębną wg  
ZUAT-15/VI.21/2005 (Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją wgłębną)

 Właściwości Wymagania

Przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem > 0,5 MPa

Efektywność uszczelnienia wgłębnego (rysy nie większe niż 0,3 mm)
Brak przecieku przez 48 godzin przy ciśnieniu  

nie mniejszym niż 0,5 MPa

Nasiąkliwość (dotyczy zapraw cementowych) 1)  Obniżenie o co najmniej 5%

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia 1) Nie mniejsza niż próbek kontrolnych

Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i odmrażania 1), 2)   
– ubytek masy  
– obniżenie wytrzymałości

Nie większy niż próbek kontrolnych  
Nie większe niż próbek kontrolnych 

Opór dyfuzyjny dla pary wodnej ≤ 4 m

Względny współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych ≤ 0,8

Odporność na działanie środowisk agresywnych lub substancji 
chemicznych deklarowanych przez producenta

Możliwa nieznaczna zmiana wyglądu  
po dwóch miesiącach działania agresywnego roztworu

 Odporność na ługujące działanie wody Brak wykwitów po miesiącu działania wody
1) W odniesieniu do próbek kontrolnych z betonu lub zaprawy cementowej. 
2)  Badanie wykonywane w przypadku deklarowanego stosowania uodpornionych wyrobów lub zapraw cementowych w warunkach 

zewnętrznych.
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Zaprawy te są w stanie uszczelnić 
rysy o szerokości nieprzekraczającej 
0,3–0,4 mm, jednak czas zamykania 
rysy przez tworzące się kryształy wy-
nosi 1–2 miesiące. 
Należy podkreślić, że nie można w każ-
dym przypadku zagwarantować bezpro-
blemowej współpracy zapraw krysta-
licznych zarówno z innymi materiałami 
hydroizolacyjnymi, jak i materiałami wy-
kończeniowymi. Decyzję o sposobie łą-
czenia krystalicznych zapraw uszczel-
niających z innymi rodzajami powłok 
wodochronnych oraz o pokryciu kolej-
nymi warstwami tego typu uszczelnień 
należy zawsze konsultować z produ-
centem systemu uszczelniającego i do-
datkowo przeprowadzić próby. 

Bentonit  
Bentonit to materiał cechujący 
się zdolnością do chłonięcia wody 

i pęcznienia pod jej wpływem. Może 
zwiększać swoją objętość nawet kil-
kunastokrotnie (12–15 razy). Przy 
odpowiednim obciążeniu (ogranicza-
jącym zdolność pęcznienia) radykal-
nie zmniejsza się przepuszczalność 
wody. Proces ten jest odwracalny  
– w przypadku czasowego braku ob-
ciążenia wilgocią bentonit nie wysy-
cha całkowicie, a ponowne pojawienie 
się wilgoci/wody aktywuje bentonit. 
Izolacja z bentonitu ma zdolność do 
samoregeneracji – miejscowe nie-
wielkie uszkodzenia mechaniczne 
(2–3 mm) zasklepiają się na skutek 
pęcznienia materiału. Jest odporna 
na lekkie obciążenia chemiczne oraz 
korozję biologiczną (mikroorganizmy). 
W przypadku występowania agre-
sywnych wód gruntowych zaleca się 
kontakt z producentem w celu dobra-
nia optymalnej mieszanki do konkret-

nego projektu. Podstawą systemu 
izolacji bentonitowych są specjalne 
membrany lub maty. Mogą one być 
układane na podłożu lub klejone do 
podłoża oraz mocowane mechanicz-
nie za pomocą specjalnych kołków 
lub gwoździ. Uszkodzenia punkto-
we na skutek samoregeneracyjnych  
właściwości bentonitu zamykają się 
na skutek pęcznienia, jednak w przy-
padku mocowania mechanicznego 
należy rozważyć (zawsze w odniesie-
niu do konkretnego obiektu) potrze-
bę późniejszego uszczelnienia każ-
dego miejsca mocowania szpachlą  
bentonitową.
Wymagania stawiane materiałom 
bentonitowym zawarte są w normie 
PN-EN 13491.  
Pełna wersja oraz wykaz literatury 
dostępna jest na stronie interne-
towej www.inzynierbudownictwa.pl

Pytanie do eksperta 

Na rynku dostępnych jest wiele produktów określa-
nych mianem izolacji. Bardzo trudno jest poruszać 
się w tym gąszczu i wybrać właściwą. Ułatwieniem 

jest zharmonizowana norma PN-EN 15814 Grubowarstwo-
we powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji 
wodochronnej – Definicje i wymagania.

Dokument ten precyzuje 
wymagania stawiane jed-
no- i dwuskładnikowym wy-
robom stosowanym jako 
powłoki izolacyjne w bu-
downictwie, z możliwością 

zbrojenia warstwy odpowiednią wkładką. Wyroby te prze-
znaczone są do wykonywania hydroizolacji części podziem-
nych budynków i budowli. Dzięki temu mamy jasno określone 
kryteria, jakimi kierować się podczas wybierania właściwego 
dla nas rozwiązania, w zależności od panujących warunków 
wodno-gruntowych. Nakłada to również obowiązki na pro-
ducentów w aspekcie dostosowania procesu produkcyjnego, 
właściwości swoich wyrobów, a także kontroli jakości. Te re-
gulacje powodują, że na rynek trafiają jedynie sprawdzone, 
o wysokiej jakości wyroby, spełniające odpowiednie wymaga-
nia. Wprowadzenie wspomnianej normy gwarantuje z jednej 
strony klientom dostęp do rozwiązań najwyższej jakości, 
a z drugiej strony stwarza producentom warunki do rzetel-
nego konkurowania na rynku.
W ten zakres wpisują się wyroby do wykonywania hydroizola-
cji z oferty MAPEI – grupy produktów Plastimul, reprezento-
wanych na wielu budowach w Polsce przez jedno- i dwuskład-
nikowe produkty nakładane metodami szpachlowymi ręcznie, 
ale także nadające się do aplikacji metodą natrysku.  

Izolacja izolacji nierówna – jak wybrać właściwą?

dr inż. Krzysztof Pogan  
MAPEI Polska
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Hydroizolacje na potrzeby zazielenienia dachów

Należy wyjaśnić, że dachem 
zielonym (z ang. green roof) 
określamy otwartą, porośnię-

tą roślinnością powierzchnię na stro-
pie obiektu budowlanego bądź innej 
konstrukcji.
Dachem zielonym w rozumieniu tech-
nicznym jest system warstw, począw-
szy od stropu, stropodachu lub płyty 
balkonowej aż po warstwy wierzchnie 
(którymi poza zielenią są również np. 

nawierzchnie, elementy małej archi-
tektury, place zabaw, zbiorniki wodne 
i inne). Każda z warstw dachu zie-
lonego sprawuje określoną funkcję 
w systemie (tzw. jedno- lub wielo-
warstwowym). Ponadto wiele warstw 
pełni równocześnie kilka funkcji, wza-
jemnie się uzupełniając. Jedną z pod-
stawowych warstw dachu zielonego 
niezbędną do jego prawidłowego funk-
cjonowania jest warstwa hydroizola-

Magdalena Bukowska 
Jarema Andrzej Rabiński  

Natalia Zborowska

W artykule przedstawiono wyłącznie zagadnienia  
ogólne – wytyczne projektowe i wykonawcze związane  
ze specyfiką hydroizolacji stosowanych na potrzeby  
realizacji dachów zielonych.

cji, która jeżeli nie jest odporna na 
przerost korzeni, musi być przykryta 
specjalną folią przeciwkorzeniową.

Dachy zielone systemowe 
i tzw. niesystemowe
Pierwszym zagadnieniem, które powi-
nien wyjaśnić projektant lub wykonaw-
ca robót budowlanych, jest to, czy in-
westor zamierza wykonać dach zielony 
systemowy czy tzw. niesystemowy.  
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Fot. 1 Ι  Dach zielony Opery Podlaskiej jako 
przykład dachu systemowego  
wykonanego w technologii ZinCo

Architekt projektujący obiekt bu-
dowlany z dachem zielonym powinien 
również omówić i wyjaśnić inwestoro-
wi różnice występujące między tymi 
rodzajami dachów zielonych, gdyż 
implikują one zarówno zagadnienia 
techniczne (w analizowanym przypad-
ku rodzaj zastosowanej hydroizolacji), 
jak też zagadnienia formalnoprawne. 
Aby dach zielony był uznany za dach 
zielony systemowy, muszą być speł-
nione łącznie trzy warunki.
Po pierwsze, dach zielony SYSTEMO-
WY stanowi system – układ warstw, 
który został sprawdzony w toku badań 
przez jego konstruktorów – dostawców 
technologii (np. firmy Bauder, Optigrün, 
Soprema, ZinCo), nie tylko w zakresie 
niezawodności poszczególnych warstw 
(np. jego hydroizolacji) lub komponen-
tów, lecz co najistotniejsze również 
w zakresie ich wzajemnego oddziaływa-
nia na siebie i spójności w systemie.
Po drugie, w toku budowy poza kon-
trolą sprawowaną przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego (jeśli taki 
jest ustanowiony na budowie) prawi-
dłowość jego wykonywania jest także 
dodatkowo sprawdzana przez dozór 
techniczny producenta sytemu w toku 
realizacji poszczególnych warstw (w 
szczególności hydroizolacji) i innych 
komponentów.
Po trzecie, wykonanie wszystkich 
elementów dachu zielonego syste-
mowego musi być zlecone wyłącznie 
doświadczonemu, przeszkolonemu 
i sprawdzonemu wykonawcy (a naj-
częściej podwykonawcy) legitymują-
cemu się certyfikatem. Bowiem każ-
dy produkt nawet wysokojakościowy, 
przy braku fachowego montażu może 
nie spełniać prawidłowo swojej funkcji 
w systemie dachu zielonego. W miej-
scu tym należy dodać, że certyfikacja 
potwierdzająca uprawnienia na wyko-
nywanie dachów płaskich nie jest toż-
sama z certyfikacją uprawniającą do 
wykonywania dachów zielonych.

Certyfikat jest również dokumentem 
umożliwiającym inwestorowi (w szcze-
gólności nie znającemu podstawowych 
zagadnień konstrukcji dachu zielonego) 
sprawdzenie przygotowania meryto-
rycznego wykonawcy dachu zielonego, 
poprzez odbycie przez niego specjali-
stycznego szkolenia przeprowadzone-
go przez doświadczonych specjalistów 
(sprawdzonych przez gwaranta, a naj-
częściej również branżowe stowarzy-
szenie naukowo - techniczne). 
Po spełnieniu wymienionych wymo-
gów dostawca technologii udziela do-
datkowej gwarancji na ewentualne 
wady całego dachu zielonego. Choć 
dachy zielone systemowe są droż-
sze w realizacji, zapewniają zdecy-
dowanie większe bezpieczeństwo nie 
tylko przyszłym użytkownikom, lecz 
przede wszystkim inwestorowi oraz 
projektantowi w przypadku ewentual- 
nej wady, w tym np. nieszczelności 
hydroizolacji. Uprawniony podmiot, 
np. właściciel, współwłaściciele lub 
wspólnota mieszkaniowa (działająca 
w imieniu współwłaścicieli), podobnie 
jak inwestor poza możliwością docho-
dzenia roszczeń od wykonawcy robót 
budowlanych z tytułu wykonania da-
chu zielonego niezgodnie z umową lub 
jego wadami może skorzystać również 
z gwarancji, to jest dobrowolnej dekla-
racji dostawcy technologii sytemu. 
Dachy zielone tzw. NIESYSTEMOWE 
są to najczęściej dachy zielone projek-
towane indywidualnie (lub wykonywane 
według tzw. własnego pomysłu), któ-
rych poszczególne warstwy (w tym 
hydroizolacja) mogą być wykonywane 
z komponentów różnych dostawców.
W tym miejscu przypomnieć należy, że:
■  żaden z producentów poszczegól-

nych komponentów nie gwarantuje 
jednak prawidłowego działania ukła-
du wszystkich warstw dachu zielo-
nego, lecz tylko i wyłącznie prawi-
dłowe działanie swojego produktu, 
np. hydroizolacji;
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■  nie można zakładać, bez specjali-
stycznej wiedzy, a w szczególności 
bez przeprowadzenia badań układu 
wszystkich warstw takiego dachu 
zielonego (w tym kompatybilności 
wszystkich komponentów), że do-
brane i ułożone warstwy (wbudowa-
ne materiały) będą działały (łącznie) 
bez jakichkolwiek zakłóceń;

■  w przypadku projektowania (nowe-
go) dachu zielonego tzw. niesyste-
mowego konieczna jest zatem:

 –  specjalistyczna znajomość dobo-
ru materiałowego, a nawet wielo-
letnie doświadczenie zawodowe 
w tym zakresie,

 –  wiedza zarówno o budowie układu 
poszczególnych warstw, jak też 
ich współzależności oraz elemen-
tach uzupełniających, np. stu-
dzienkach rewizyjnych, przejściach 
instalacyjnych, zabezpieczeniu  
antyerozyjnym, kotwach, itp.

 –  świadomość odpowiedzialności cy-
wilnoprawnej za ewentualne wady, 
gdyż taki dach zielony nie jest ob-
jęty dodatkową ochroną gwaran-
cyjną na wypadek nieprawidłowego 
działania całego systemu.

Wracając do zagadnienia doboru hydro-
izolacji w projekcie budowlanym, nale-
ży wyjaśnić, że jeśli inwestor podejmie 
decyzje o realizacji obiektu budowlane-
go z dachem zielonym systemowym, to 
projektant nie może zmienić rodzaju hy-
droizolacji przewidzianej przez dostaw-
cę sytemu. W przypadku wprowadzenia 
analizowanej zmiany hydroizoalacji na 
inną (nawet lepszą), niż przewiduje sys-
tem, taki dach zielony przestanie być 
dachem zielonym systemowym, a tym 
samym inwestor nie uzyska gwarancji 
dostawcy technologii. W analizowanym 
przypadku uprawnienie projektanta 
w zakresie kształtowania doboru hy-
droizolacii jest ograniczone wyłącznie 
do doboru całego systemu dachu zielo-
nego z dostępnych na rynku rozwiązań 
systemowych.

Podobnie w toku budowy (realizacji) 
dachu zielonego systemowego wy-
konawca nie ma możliwości zmiany 
samej hydroizoalacji, która jest prze-
widziana (w rozwiązaniu systemowym 
wskazanym) w projekcie budowlanym, 
gdyż zmiana dachu zielonego systemo-
wego na tzw. niesystemowy, zarówno 
w ocenie biegłych, jak i sądów, nie jest 
tzw. zmianą nieistotną w stosunku do 
rozwiązania przewidzianego w projek-
cie zatwierdzonym przez organ.
Reasumując, w toku budowy za zmia-
nę nieistotną w stosunku do roz-
wiązania przewidzianego w projekcie 
zatwierdzonym przez organ można 
uznać wyłącznie zmianę hydroizola-
cji wraz z zamianą całego systemu 
dachu zielonego na inny dach zielony 
systemowy (np. sytemu Bauder na 
system ZinCo lub odwrotnie).
Kolejną kwestią wymagającą omó-
wienia jest możliwość i procedura 
formalnoprawna zamiany hydroizo-
lacji w toku budowy obiektu budow-
lanego z zaprojektowanym dachem 
zielonym systemowym na rozwiąza-
nie tzw. niesystemowe. 
W takim przypadku konieczna jest świa-
domość zarówno skutków technicznych 
braku badań sprawności działania całego 
układu wszystkich wykonanych warstw 
dachu zielonego (a szczególnie kompa-
tybilności poszczególnych materiałów), 
jak też wskazanego wyżej pozbawienia 
przyszłego użytkownika dodatkowej 
gwarancji dostawcy dachu zielonego 
systemowego, a tym samym możliwo-
ści pociągnięcia do odpowiedzialności 
cywilnoprawnej za ewentualne wady 
zarówno osób podejmujących takie roz-
strzygnięcie, jak też uczestników pro-
cesu budowlanego, to jest projektanta, 
wykonawcy, inspektora nadzoru.
Konieczna jest także świadomość, że 
najczęstszym błędem jest nieprzepro-
wadzenie procedury formalnoprawnej 
szczegółowo regulującej możliwość 
wprowadzenia tzw. zmiany istotnej 

w stosunku do rozwiązania przewidzia-
nego w projekcie zatwierdzonym przez 
organ, w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego. Z mocy art. 36a ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo 
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm., 
Dz.U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 
1133, 1200), dalej: Prawo budowlane, 
cyt. Istotne odstąpienie od zatwierdzo-
nego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu de-
cyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Dachy zielone nieocieplone 
i ocieplone o układzie trady-
cyjnym lub odwróconym
Kolejną okolicznością wymagającą 
omówienia jest układ warstwy hydro-
izolacji w stosunku do warstwy izo-
lacji termicznej w dachach zielonych 
OcIEPlONYch.
Należy dodać, że dachy zielone NIE-
OcIEPlONE nie posiadają warstwy 
termoizolacji.

Fot. 2 Ι  Dach zielony Opery Podlaskiej 
jako przykład dachu systemowego 
wykonanego w technologii ZinCo 
(autor Jakub Stanowski) 
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Dachy zielone ocieplone ze względu na 
położenie wymienionych warstw (ich 
wzajemny układ – stąd dalsza nazwa 
podziału) dzielimy na:
■  o układzie tradycyjnym – z warstwą 

termoizolacji znajdującą się pod war-
stwą hydroizolacji, określane rów-
nież (niefachowo) jako tradycyjne, 
standardowe, zwykłe lub klasyczne;

■  o układzie odwróconym – z war-
stwą termoizolacji znajdującą się 
nad warstwą hydroizolacji okre-
ślane (również niefachowo) jako 
tzw. odwrócone. W analizowanym 
przypadku warstwa termoizolacji 
chroni mechanicznie hydroizolację, 
szczególnie przed przerastaniem jej 
przez systemy korzeniowe roślin.

W przypadku budowy dachu zielonego, 
którego specyfika wymaga realizacji 
kolejnych warstw, układanych kolejno 
jedna na drugiej, należy pamiętać, że 
każda z warstw poza górną jest pra-
cą zanikową:
■  zarówno w rozumieniu formalno-

prawnym,

■  jak też merytorycznym – ze wzglę-
du na brak swobodnego dostępu do 
warstwy przykrytej kolejną warstwą 
techniczną dachu zielonego.

W związku z powyższym budowa po-
szczególnych warstw dachu zielo-
nego, a w szczególności hydroizola-
cji wymaga nie tylko skrupulatnego 
i precyzyjnego wykonania, lecz rów-
nież dopełnienia czynności formalno- 
prawnych:
■  przez kierownika budowy – zgłosze-

nia inwestorowi do sprawdzenia lub 
odbioru wykonanych robót ulega-
jących zakryciu bądź zanikających  
– gdyż z mocy art. 22 pkt 7 Prawa 
budowlanego należy to do jego pod-
stawowych obowiązków;

■  odbioru przez inspektora nadzo-
ru inwestorskiego – gdyż z mocy  
art. 25 pkt 3 Prawa budowlanego: 
do podstawowych obowiązków in-
spektora nadzoru inwestorskiego 
należy (…) sprawdzanie i odbiór ro-
bót budowlanych ulegających zakry-
ciu lub zanikających;

■  przez projektanta sprawującego 
nadzór autorski – stwierdzania ich 
zgodności z projektem;

■  przez dozór techniczny producenta 
w przypadku realizacji tzw. dachów 
zielonych systemowych – potwier-
dzenia prawidłowości ich wykonania.

Autorzy z doświadczenia zawodowego 
wskazują, że najczęściej dochodzi do 
uszkodzenia hydroizolacji z powodu nie-
ujawnienia i nieprzeciwdziałania błędom 
lub zaniedbaniom w nieprawidłowo wy-
konanych robotach budowlanych ulega-
jących zakryciu, a w szczególności:
■  wydawałoby się banalnego, skrupu-

latnego doczyszczenia powierzch-
ni stropu, stropodachu lub płyty 
balkonowej, na której po dokonaniu 
tzw. odkrywki biegli niejednokrotnie 
ujawniali gruz, gwoździe i inne od-
pady budowlane, które powodowały 
przetarcie lub przecięcie warstw 
technicznych łącznie z hydroizola-
cją w dachach zielonych ocieplonych 
o odwróconym układzie warstw lub 
nieocieplonych;

Fot. 3 Ι  Dach zielony Tajemniczego Ogrodu 
na dachu Inner Garden  
(autor Agata Ewa Knab)
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■  jednym z najczęstszych błędów są 
odkształcenia hydroizolacji spowo-
dowane jej złym składowaniem na 
terenie budowy w pozycji poziomej, 
a nie pionowej;

■  nieprawidłowe zgrzanie kolejnych 
warstw;

■  nieprawidłowe wykonanie obróbek 
hydroizolacji, jak też innych detali 
dachu zielonego;

■  uszkodzenia mechaniczne w wyni-
ku wykonywania robót budowlanych 
bezpośrednio na warstwie hydro-
izolacji bez jej wcześniejszego i po-
prawnego zabezpieczenia; 

■  pomylenie układu specjalistycznych 
warstw dachu zielonego, włókniny 
zabezpieczającej z filtrującą; 

■  nieprawidłowe wykonanie próby 
szczelności (np. próby wodnej); 

■  uszkodzenia hydroizolacji w dachach 
zielonych ocieplonych o tradycyjnym 
układzie warstw przez:

 –  wrastające w nią korzenie roślin, 
między innymi z powodu nieprawi-
dłowego doboru zbyt małej miąż-
szości substratu dla roślin głębo-
ko się korzeniących;

 –  brak specjalistycznej warstwy 
w folii przeciwkorzeniowej w przy-
padku zastosowania hydroizolacji 
nieodpornej na przerost korzeni;

 –  wzajemną zamianę (przez brak 
znajomości materiałowej) charak-
terystycznej hydroizolacji Baudera 
plant E pod dachy zielone (w cha-
rakterystycznym kolorze zielonym) 
z hydroizolacją pod układ drogowy 
flex (w kolorze czarnym).

Dachy zielone tzw. polskie  
i zagraniczne
Hydroizolacje stosowane na potrzeby 
realizacji dachów zielonych są produ-
kowane zarówno przez polskich, jak 
i zagranicznych producentów. Dlatego 

istnieje kolejny, tym razem nieformal-
ny, podział na tzw. krajowe i zachodnie 
hydroizolacje, stosowane w dachach 
zielonych systemowych i tzw. nie-
systemowych, nieocieplonych i ocie-
plonych, zarówno o układzie warstw 
tradycyjnym, jak też odwróconym.
Choć omawiany podział hydroizolacji, 
stosowanych na potrzeby realizacji 
dachów zielonych, na polskich i za-
granicznych producentów wydaje się 
czysto emocjonalny, w rzeczywistości 
implikuje on w istotny sposób rodzaj 
i wybór hydroizolacji. Autorom znane 
są przypadki, gdy inwestorzy dokony-
wali wyboru według dwóch wzajemnie 
sprzecznych kryteriów. Jedni wybie-
rali komponenty najdroższe, uznając, 
że są one najlepsze technicznie (co 
z punktu technicznego najczęściej  
– choć nie zawsze – jest prawdziwe), 
inni zaś odmiennie dokonywali wybo-
ru wyłącznie produktów krajowych 
w myśl tzw. patriotyzmu lokalnego.
Z punktu widzenia technicznych aspek-
tów doboru hydroizolacji możliwe jest 
stosowanie zarówno sprawdzonych 
i specjalistycznych marek europejskich 
(w szczególności firm oferujących roz-
wiązania systemowe, np. Bauder, Opti-
grün, Soprema, ZinCo), jak też zakup 
polskich produktów firm mniej znanych 
oferujących produkty tańsze o dobrej, 
a nawet bardzo dobrej jakości, np. fir-
my P.P.H. Lemar.

Bezpieczeństwo pożarowe
Należy również przypomnieć, że hy-
droizolacja jest warstwą łatwo zapal-
ną – klasa E reakcji na ogień. Szerzej 
z zagadnieniem bezpieczeństwa po-
żarowego dachów zielonych można 
zapoznać się w opracowaniu rzeczo-
znawców Jeremy Andrzeja Rabińskie-
go i Michała Przemysława Woszczyka 
dostępnym na stronie branżowej Fede-
racji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych NOT – Polskiego Stowarzyszenia 
„Dachy Zielone”: http://psdz.pl/publika-
cje/2014.02_Dachy_Plaskie.pdf  Fot. 5 Ι  Kontrola szczelności hydroizolacji – tzw.  „próba wody” (autor Jarema Andrzej Rabiński)

Fot. 4 Ι Odbiór jakościowy hydroizolacji (autor Natalia Zborowska)
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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 zazwyczaj murowano z ce-
gły lub kamienia. Obecnie pomieszczenia piwniczne w takich 
budynkach są najczęściej wilgotne i zagrzybione. Wilgoć poja-
wiła się trzydzieści, czterdzieści lat temu, czyli wtedy kiedy 
warunki mieszkaniowe znacznie się poprawiły – do budynku 
doprowadzono gaz, wymieniono rury wodno-kanalizacyjne, 
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 przy-
łącza 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. 

artykuł sponsorowany

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-
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 filtracji > 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)

Rys. 1 Ι Drenaż i ocieplenie ścian piwnic

Rura drenarska
Geowłóknina

Leca® KERAMZyT budowlany 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, któ-
re należy zamknąć izolacją. A drenaż  
z keramzytu, izolując cieplnie, wspo-
maga tę izolację na wypadek jej uszko-
dzenia, np. spowodowanego pękaniem 
murów. 
Przy budowie nowych domów, 
szczególnie na skarpach i terenach 
o zmiennym poziomie wód grunto-
wych, drenaż obwodowy i podpo-
sadzkowy wspomaga 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 Construction  
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

artykuł sponsorowany

krótko
Zielone pole golfowe na pełnym morzu

Już od kilku lat pływa po morzach statek wycieczkowy 
Celebrity Solstice jak dotąd największy, jaki zbudowano 
w Niemczech. Jednak to nie tylko gigantyczne rozmiary luk-
susowego parowca świadczą o jego wyjątkowości, lecz także 
niezwykłe wyposażenie służące rozrywkom w postaci natu-
ralnego trawnika golfowego o wielkości 1500 m², położone-
go na najwyższym pokładzie (The Lawn Club) na wysokości  
36 metrów.
Wymagania przy „zazielenianiu pokładu” są wprawdzie 
zbliżone do wymagań „dachu zielonego”, jednak dochodzą 
kolejne uwarunkowania utrudniające pracę. A wymagania 
w tym konkretnym specyficznym wypadku były następują-
ce: pozwalająca na długotrwałe użytkowanie stabilna struk-
tura warstw wraz z trawnikiem golfowym odpowiednim do 
gier, funkcjonowanie w różnych warunkach klimatycznych 
i atmosferycznych, zmienne nachylenie dachu w zależno-
ści od pogody od ok. 2% do 27%, trawy odporne na sło-
ną wodę, dobrze działający drenaż z substratem o wystar-
czającej przepuszczalności, struktura warstw odporna na  
działanie wiatru.

Podstawę zielonego pokładu stanowi klasyczna wielowarstwowa 
struktura wraz z warstwą wegetacyjną i osobnym drenażem. Cał-
kowicie automatyczne nawadnianie podziemne  jest  uzupełniane 
automatycznym nawadnianiem natryskowym. Wszelkie prace 
pielęgnacyjne roślinności wykonuje ogrodnik. Rejsy na pełnym 
morzu pokazały, że „trawnik pokładowy” funkcjonuje bez zarzu-
tu. W oparciu o rozwiązania systemowe dachów zielonych stwo-
rzono i urzeczywistniono specjalną strukturę warstw zielonych. 
Należało przy tym uwzględnić wiele nadzwyczajnych uwarunko-
wań ubocznych. Ten szczególny projekt jest świadectwem, że przy 
zazielenianiu „budowli” nie ma żadnych granic.

Źródło: www.optigruen.pl



 budownictwo mostowe

 hydroizolacje 

  budownictwo  
energooszczędne

  budownictwo drogowe  
i kolejowe 

 konstrukcje budowlane

www.vademecuminzyniera.pl

Zaprezentuj swoją firmę  
wyselekcjonowanej grupie  

projektantów i wykonawców !   

Każdy tom VADEMECUM kierowany jest  
do profesjonalistów budowlanych, będących 
członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
którzy posiadają uprawnienia budowlane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, 
jak również do aktywnej zawodowo grupy  
związanej z branżą.
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Dorota Błaszkiewicz-Przedpełska 
tel. 22 551 56 27 

d.blaszkiewicz@inzynierbudownictwa.pl


