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Od ponad 100 lat Sika jest zna-
na jako dostawca szeregu spe-
cjalistycznych technologii z za-

kresu chemii budowlanej, w  tym ze 
szczególnego zaangażowania w  two-
rzenie i oferowanie skutecznych roz-
wiązań hydroizolacyjnych. 
W bieżącym roku obchodzimy 25-lecie 
działalności koncernu w Polsce i mamy 
przyjemność poinformować, że wdraża-
ny od 5 lat system SikaProof® A znalazł 
zastosowanie już na 100 000 m2 izo-
lowanych przeciwwodnie powierzchni 
w  naszym kraju. Referencje światowe 
to na chwilę obecną ponad 1,5 mln m2 

wykonanych izolacji.

Dla przypomnienia, system izolacyjny 
SikaProof® A  składa się z  bardzo ela-
stycznej membrany na bazie poliolefiny, 
dostarczanej w  rolkach o  szerokości 
2 m i w trzech grubościach – w zależ-
ności od wartości spodziewanego par-
cia hydrostatycznego. Arkusze mem-
brany łączone są podłużnie za pomocą 

prefabrykowanych klejonych zakładów, 
a  poprzecznie i  w  miejscach obróbek 
klejone są za pomocą akcesoryjnych 
taśm. Izolację układa się bezpośred-
nio pod zbrojenie płyty dennej lub ścian 
części podziemnych budynków, lub bu-
dowli, a  następnie betonuje uzyskując 
zespolenie izolacji z  konstrukcją. Fakt 
połączenia się systemu uszczelniające-
go z betonem jest kluczowy, bo nawet 
w przypadku uszkodzenia membrany nie 
dochodzi tu do niekontrolowanej migra-
cji wody pomiędzy systemem izolacyj-
nym a  konstrukcją, co zwykle skutkuje 
wyciekami wody do wnętrza budynku/
budowli poprzez wady w  betonowaniu, 
przerwy robocze lub, co gorsza, dylacje. 
Ale innowacyjność tej technologii nie 
polega tylko na połączeniu z  betonem, 
jest nią także kombinacja takich zalet, 
jak wyjątkowa elastyczność – umożli-
wiająca łatwy i  szybki montaż, także 
w przypadku dużej liczby obróbek i prze-
głębień, wyraźnie większa szerokość 
rolek – mniejsza ilość zakładów, trzy 
grubości membrany – optymalizacja 
kosztów izolacji w stosunku do warun-
ków gruntowo-wodnych. Do tego wspo-
mnieć trzeba, że skuteczność systemu 
jest potwierdzona raportami z  badań 
nie tylko dla samej zasadniczej membra-
ny, ale także dla jej połączeń i obróbek 
detali. Sika dokłada wszelkich starań, 
aby testy wykonywane były w różnorod-
nych warunkach – wszystko to w  celu 
potwierdzenia długoletniej trwałości 
systemu, zgodnie z obecnie obowiązują-
cymi normatywami europejskimi.

Powyżej opisane cechy nowej technolo-
gii izolacji docenione zostały na szere-

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa

tel. 22 31 00 700
sika.poland@pl.sika.com

Innowacyjne właściwości systemu 
hydroizolacyjnego SikaProof® A 
docenione w polskich realizacjach

gu budowach w Polsce, z których naj-
większa dotychczas to będąca jeszcze 
w fazie realizacji Galeria Vroclavia przy 
ul. Suchej we Wrocławiu. Inwestorem 
jest WOOD Sp. z o.o. – Unibail-Rodam-
co, z  generalnym wykonawcą Hill In-
ternational Sp. z o.o., także z naszym 
bezpośrednim klientem – firmą WAR-
BUD  S.A. Wspomnieć należy również 
jednostkę projektową – krakowskie biu-
ro architektoniczne IMB ASYMETRIA. 

WSPARCIE TECHNICZNE SIKA PO-
LAND NA KAŻDYM ETAPIE REALI-
ZACJI
Zapewniamy wsparcie naszych inżynie-
rów od projektu po prace wykonawcze. 
Więcej szczegółów na www.sika.pl 
w  sekcji: Produkty i  rozwiązania/Bu-
downictwo/Hydroizolacje/SikaProof® A
Zapraszamy do współpracy.  

mgr inż. Jakub Sąsiadek 
pełnomocnik ds. Sprzedaży Projektowej  

– Hydroizolacje

artykuł sponsorowany



Dodatek

hydroizolacje

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

57czerwiec 2016

Hydroizolacje basenów
mgr inż. Maciej Rokiel

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa 
Atlas Sp. z o.o.

Decyzja o budowie basenu musi być zawsze poprzedzona 
rzetelną analizą kosztów, a to wymaga znajomości specja-
listycznych technologii.

Wielkość basenu to rzecz 
bardzo indywidualna, ba-
seny rodzinne czy baseny 

w hotelach i pensjonatach są zazwy-
czaj niewielkich rozmiarów. Istotne 

jest, aby kształt basenu był dostoso-
wany do funkcji, jakie ma on spełniać. 
Nie musi być on prostokątny, może 
mieć dowolny kształt (fot. 1), choć 
stwarza to znaczne problemy projek-

towo-wykonawcze. Zalecenia projek-
towo-wykonawcze będą takie same 
zarówno dla basenów sportowych, 
rekreacyjnych, jak i rodzinnych. Różna 
będzie jedynie skala przedsięwzięcia. 
Pamiętać należy, że basen to nie tylko 
niecka, ale i dodatkowe pomieszczenia 
użytkowo-funkcjonalne i  techniczne 
oraz niezbędne do normalnego użyt-
kowania instalacje. Już na etapie pro-
jektowania należy stosować materiały 
o  właściwych parametrach, gwaran-
tujące jakość i  długotrwałą eksplo-
atację obiektu. Projektant przyjmuje 
systemowe rozwiązania, które po-
winny być później bez żadnych zmian 
realizowane. 
Koszty są istotne, lecz nie najistot-
niejsze. Kryterium to może być wio-
dące, jeżeli przeanalizuje się je pod 
kątem funkcjonalności i  odpowiednie-
go standardu jakościowego. A basen 
to nie tylko niecka.
Niewielkie baseny są w  zasadzie ba-
senami rodzinnymi, przeznaczonymi 
do korzystania przez małą liczbę ka-
piących się. Mogą być zarówno kry-
te, jak i  zewnętrzne, np. wkompono-
wane w  ogród. Różna może być ich 
konstrukcja. Mogą być wykonane np. 
z blachy stalowej, aluminiowej, ocyn-
kowanej, kwasoodpornej, tworzywa 
sztucznego, betonu monolitycznego 
czy elementów prefabrykowanych. Fot. Ι  Basen, Phantasialand, Bruehl (fot. Agrob Buchtal)
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Warstwą wykończeniową może być 
wykładzina lub folia z  tworzywa 
sztucznego (PVC), specjalne farby 
basenowe oraz okładzina ceramiczna. 
Spotyka się także barwione mikroza-
prawy uszczelniające, będące jedno-
cześnie warstwą wierzchnią.
Najlepszy efekt estetyczny daje albo 
basenowa ceramika, albo mozaika 
szklana. Zarówno okładzina ceramicz-
na, jak i materiały wchodzące w skład 
systemu uszczelnienia niecki i klejenia 
okładzin ceramicznych muszą być naj-
wyższej jakości. Wynika to zarówno 
z wymogów estetycznych, jak i wymo-
gów odpowiedniej trwałości (mycie, 
dezynfekcja).
Szczelność niecki może być zapewnio-
na albo przez wykonanie konstrukcji 
z  betonu wodonieprzepuszczalnego 
(DIN 1045 WU-Beton, głębokość pe-
netracji wody ograniczona jest do 3–5 
cm), albo poprzez wykonanie podpłyt-
kowej (zwanej także zespoloną) hy-
droizolacji polimerowo-mineralnej lub 
żywicznej (ta ostatnia w basenach ro-
dzinnych spotykana w wyjątkowych sy-
tuacjach). Do tego dochodzi problem 
hydroizolacji przelewów oraz plaż ba-
senowych (w połączeniu z uszczelnie-
niem dylatacji między niecką a plażą). 
Konieczne do rozwiązania problemy 
związane z  zapewnieniem szczelno-
ści konstrukcji z  betonu wodonie-
przepuszczalnego zaczynają się poja-
wiać już na etapie projektowania. To 
nie tylko konieczność odpowiedniego 
zwymiarowania konstrukcji (szero-
kość rozwarcia rys) i wykonstruowa-
nia zbrojenia, lecz przede wszystkim 
staranne opracowanie technologii 
uszczelnienia tzw. trudnych i krytycz-
nych miejsc, począwszy od przerw 
roboczych, a  skończywszy na dyla-
tacjach, przelewach, uszczelnieniach 
napływów, reflektorów, miejsc moco-
wania drabinek itp. Z  drugiej strony 
bardzo istotny jest ostateczny efekt 
wizualny, dlatego też rozmieszczenie 

przerw roboczych i  szczelin dylata-
cyjnych, jak również skimmerów, re-
flektorów itp. musi być skorelowane 
z układem płytek w niecce basenowej, 
a  rozmieszczenie przerw roboczych 
musi uwzględniać możliwość zabeto-
nowania taśm uszczelniających w spo-
sób omijający rury instalacyjne oraz 
niepowodujący kolizji ze zbrojeniem 
niecki. Konsekwencją tego podejścia 
jest odpowiednie opracowanie rysun-
ków konstrukcyjnych niecki i rysunków 
szalunków, umożliwiające precyzyj-
ne określenie lokalizacji i  obsadzenie 
w  szalunkach odpływów, napływów, 
opraw reflektorów itp. Dlatego:
■  konieczne jest staranne zaprojek-

towanie i  wykonanie mieszanki be-
tonowej (stosunek w/c, zastosowa-
nie wysokiej jakości i o odpowiedniej 
krzywej przesiewu selekcjonowane-
go kruszywa, stanowiącego „szkie-
let” przeciwdziałający skurczowi 
betonu przy wiązaniu);

■  grubość ścian i dna niecki powinna 
wynosić 25 cm (absolutne minimum 
– 20 cm); grubość ścian między ka-
nałem przelewowym a niecką nie po-
winna być mniejsza niż 15 cm;

■  otulina powinna wynosić 5 cm; układ 
i średnica zbrojenia powinny zapobie-
gać powstawaniu rys przy wiązaniu 
(mniejsze średnice prętów zbroje-
niowych przy mniejszym rozstawie);

■  niecki należy wykonywać w  jednym 
zabiegu (niemożliwe do uniknięcia 
przerwy robocze uszczelniać taśma-
mi lub wkładkami uszczelniającymi);

■  zagęszczanie możliwe jest tylko 
przy użyciu wibratorów wgłębnych, 
szalunek musi być szczelny, niedo-
puszczalne jest odkształcenie sza-
lunku podczas betonowania.

Przedstawione wymagania narzuca-
ją także sposób wykonywania pozo-
stałych robót, niezbędnych a  mają-
cych zasadniczy wpływ na późniejszą 
szczelność niecki.
Dylatacje konstrukcyjne niecki, jeżeli 
muszą wystąpić, należy uszczelniać 
za pomocą wkładek i  taśm uszczel-
niających, dbając o  ich stabilne za-
mocowanie, uniemożliwiające defor-
mację przy betonowaniu. Podobnie 
należy uszczelniać dylatacje między 
niecką a  plażą. Taśmy należy łączyć 
przez zgrzewanie. Układ zbrojenia 
musi uwzględniać sposób mocowania 

Rys. 1 Ι  Płytki ciągnione układa się metodą grubowarstwową (rys. Agrob Buchtal)
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taśmy. Należy ponadto szczególnie 
starannie zagęszczać beton w  ob-
szarze mocowania wkładek uszczel-
niających, wszelkie niedokładności 
skutkują późniejszymi, trudnymi do 
usunięcia i  kosztownymi przecieka-
mi. Przejścia rurowe muszą być wy-
posażone w  systemowe kołnierze 
uszczelniające. Konieczne jest ich za-
mocowanie do szalunku przed betono-
waniem; sposób mocowania musi być 
pewny, jakiekolwiek przesunięcia pod 
wpływem naporu mieszanki betonowej 
są niedopuszczalne. Podobnie niedo-
puszczalne jest późniejsze zabetono-
wywanie przejść instalacyjnych. Jeżeli 
w obrębie przejść rurowych przewidy-
wane są przemieszczenia rur instala-
cyjnych, trzeba stosować dociskowe 
(na śruby) kołnierze uszczelniające.
Ewentualne rysy o  szerokości więk-
szej niż dopuszczalna lub stwierdzo-
ne raki należy uszczelnić/wypełnić  
iniekcyjnie żywicami epoksydowymi lub 
poliuretanowymi. Wszystkie elastycz-
ne materiały stosowane do wypełnień 
szczelin dylatacyjnych muszą być 

odporne na ciągłe obciążenie wodą, 
środki dezynfekcyjne oraz środowisko 
alkaliczne (beton).
Po wykonaniu niecki, a przed położe-
niem okładziny ceramicznej niecki ko-
nieczne jest wykonanie próby szczel-
ności, polegającej na wypełnieniu 
niecki chlorowaną wodą na minimum 
14 dni.
Alternatywnym uszczelnieniem jest 
wykonanie tzw. hydroizolacji zespo-
lonej (podpłytkowej). Nie wymaga 
ona stosowania betonu wodonieprze-
puszczalnego, nie oznacza to jednak, 
że reżim technologiczny może być 
złagodzony. Materiały stosowane do 
uszczelnień zespolonych to:
■  Elastyczne szlamy uszczelniające, 

których głównym składnikiem jest 
cement i  polimery. Szczelność za-
pewnia odpowiednio dobrany stos 
okruchowy zaprawy oraz dodatki, 
polimery wpływają na elastyczność 
(zdolność mostkowania rys) oraz 
przyczepność do podłoża.

■  Elastyczne powłoki uszczelniające 
na bazie żywic reaktywnych (epok-

sydowych lub poliuretanowych), 
stosowane zazwyczaj w  basenach 
solankowych oraz w basenach znaj-
dujących się w  zakładach leczni-
czych, uzdrowiskach itp.

Trudno stwierdzić, który sposób jest 
lepszy. Uszczelnienie powłokowe wy-
daje się mieć przewagę. Nie ze wzglę-
du na skuteczność, lecz ze względu 
na możliwość szybszego wykonania 
robót. Hydroizolację niecki ze szla-
mów stosuje się także w  przypadku 
negatywnego wyniku próby szczel-
ności niecek wykonanych z  betonu  
wodonieprzepuszczalnego.
Powierzchnia pod uszczelnienie ze-
spolone ze szlamu musi być rów-
na, nośna i  stabilna. Konieczne jest 
bardzo staranne jej oczyszczenie 
i utrzymywanie w czystości w trakcie 
wykonywania prac hydroizolacyjnych. 
Wszelkie środki i substancje mogące 
wpłynąć na pogorszenie przyczepno-
ści (np. środki adhezyjne stosowa-
ne przy szalunkach lub inne środki 
pielęgnacyjne, podobnie jak mleczko 
cementowe) należy bezwzględnie 

Rys. 2

Uszczelnienie styku ściany z dnem niecki 
(rys. Schomburg):  
1 – izolacja podpłytkowa z elastycznego 
szlamu uszczelniającego, 2 – klej do płytek, 
3 – taśma uszczelniająca, 4 – zaprawa spoi
nująca, 5 – elastyczna masa dylatacyjna
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usunąć. Rysy o  szerokości powyżej 
0,5 mm muszą być zainiekowane ciś-
nieniowo żywicą przed rozpoczęciem 
prac. Ewentualne naprawy i  uzupeł-
nienia powierzchni niecek zaleca się 
wykonywać z zastosowaniem zapraw 
z  systemów napraw konstrukcji żel-
betowych PCC. 
Konieczne jest utrzymywanie stabil-
nych warunków cieplno-wilgotnościo-
wych dla każdej nakładanej warstwy 
zaprawy uszczelniającej. Wszelkiego 
rodzaju przerwy robocze (nawet te, 
w których zastosowano dodatkowe 
uszczelnienia w postaci np. taśm ben-
tonitowych i/lub warstwy sczepne), 
a także krawędzie styku dna niecki ze 
ścianami (rys. 2) i inne krawędzie, np. 
schody, uszczelnić należy systemo-
wymi taśmami uszczelniającymi, wta-
pianymi zawsze w pierwszą warstwę 
nakładanego szlamu. Przy układaniu 
szlamów temperatura powietrza 
i  podłoża powinna wynosić przynaj-
mniej +5°C, choć za optymalną uznaje 
się temperaturę 15–20°C.
Mineralne podłoże w momencie aplika-
cji szlamu musi być matowo-wilgotne. 
Gotową do użytku zaprawę uszczel-
niającą należy nakładać warstwą 
o  równomiernej grubości. Tego typu 
zaprawy nakłada się pędzlem, szczot-
ką lub pacą (zależnie od wytycznych 
producenta). Istotne jest tylko, żeby 
pierwszą warstwę starannie we-
trzeć (zazwyczaj twardą szczotką) 
w  przygotowane podłoże. Następne 
warstwy (wymagane są przynajmniej 
dwie) nakłada się zgodnie ze wskazów-
kami producenta, ale nie wcześniej niż 
po związaniu poprzedniej, tak aby nie 
uległa ona uszkodzeniu. Ważne jest, 
żeby w jednym przejściu nie nakładać 
warstwy grubszej niż 1 mm. Przerw 
technologicznych przy nakładaniu nie 
wolno wykonywać w narożach.
Nakładanie mechaniczne (natrysko-
we) umożliwia szybkie wykonywanie 
uszczelnień dużych powierzchni. Jest 

to metoda pozwalająca na znaczną 
oszczędność czasu i  kosztów. Typy 
agregatów natryskowych i  dysz na-
leży dobierać zgodnie z  wytycznymi 
producenta zaprawy uszczelniającej 
oraz przewidywanymi warunkami na 
terenie budowy. Łączna grubość nało-
żonej powłoki uszczelniającej podana 
jest zawsze w karcie technicznej za-
stosowanego produktu, ale nie może 
ona być mniejsza niż 2 mm.
Uszczelnienie basenu to nie tyl-
ko uszczelnienie powierzchni ścian 
i dna, lecz także dylatacji, wpustów, 
napływów, reflektorów i  przelewów, 
a elementy te są dużo trudniejsze do 
uszczelnienia. Należy zdawać sobie 
sprawę, że po rozpoczęciu eksplo-
atacji na wszystkie podwodne ele-
menty wyposażenia i  instalacji ba-
senowych ciągłe oddziaływuje woda 
pod ciśnieniem. Przesunięcie tego 
typu elementu wyposażenia pod na-
ciskiem mieszanki betonowej, za-

Rys. 3a) 

Uszczelnienie wpustu (odpływu) w niecce:  
1 – niecka, 2 – uszczelnienie zespolone,  
3 – klej do płytek basenowych, 4 – zaprawa 
do spoinowania, 5 – płytka basenowa,  
6 – manszeta uszczelniająca, 7 – zaprawa 
epoksydowa, 8 – systemowy gruntownik,  
9 – elastyczny uszczelniacz z systemowym 
gruntownikiem, 10 – wpust (rys. autor) 

Rys. 3b)

Przykładowe obsadzenie i uszczelnienie 
reflektora: 
1 – beton niecki, 2 – reflektor,  
3 – kołnierz reflektora (powierzchnia przy
gotowana zgodnie z wymogami producen
ta), 4 – szlam uszczelniający, 5 – manszeta 
uszczelniająca, 6 – klej do płytek baseno
wych, 7 – płytka basenowa, 8 – elastyczna 
masa uszczelniająca z systemowym grun
townikiem (przylegająca tylko do korpusu 
reflektora i płytki) (rys. autor)

a

b

brudzenie i  zanieczyszczenie masą 
betonową, późniejsze obetonowywa-
nie, brak manszet uszczelniających 
prowadzi do późniejszych przykrych 
konsekwencji. Wniknięcie wody w kon-
strukcje niecki, np. przez nieszczel-
ność na styku przejścia wpustu czy 
reflektora, spowoduje parcie wody na 
warstwę hydroizolacji lub płytek od 
strony podłoża (także niecki z betonu 
wodonieprzepuszczalnego są wrażli-
we na ten rodzaj uszkodzeń). 
Stąd wypływa wymóg bezwzględ-
nego stosowania manszet uszczel-
niających, dodatkowo zalecane jest 
stosowanie warstwy przerywającej 
podciąganie kapilarne. Doskonale się 
tu sprawdza żywica epoksydowa, 
która dodatkowo pozwala na stabilne 
i  trwałe obsadzenie elementu. Przy-
kład obsadzenia odpływu w  dennicy 
i  reflektora w  ścianie niecki pokaza-
no na rys. 3. Jeżeli montaż elemen-
tów wyposażenia odbywa się później, 



Dodatek

hydroizolacje

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

63czerwiec 2016



Dodatek

hydroizolacje

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

64 hydroizolacje

zastosowanie epoksydowej zaprawy 
do obsadzenia i zamocowania elemen-
tów napływów, reflektorów itp. jest 
jedynym rozwiązaniem. 
Rozróżnia się dwa rodzaje przelewu 
wody w  basenie: przelew punktowy 
(skimmer) oraz rynna przelewowa 
(woda się przelewa z całej powierzch-
ni lustra do rynny przelewowej).
Rynna przelewowa stanowi zewnętrz-
ne zamknięcie niecki basenowej, łączy 
nieckę basenu z  otoczeniem (plażą). 
Musi ona umożliwiać odprowadzenie 
(uregulowany odpływ) wypartej ilości 
wody i  zapobiegać zalewaniu plaży 
basenowej. Ponadto stanowi barierę 
zapobiegającą przedostawaniu się za-
nieczyszczonej wody z obrzeży basenu 
do wody w basenie (np. podczas zmy-

wania plaży), a w przypadku basenów 
otwartych, w zależności od konstruk-
cji, stanowić musi barierę dla zwie-
rząt pełzających oraz nawiewanych 
zanieczyszczeń. 
W zależności od projektowanego po-
ziomu wody w  stosunku do poziomu 
plaży basenowej rozróżnia się sys-
temy rynien z  wysokim lub niskim 
poziomem lustra wody, przy czym 
do kształtowania odpływów najczę-
ściej wykorzystuje się rynny z wyso-
kim poziomem wody. Woda przelewa 
się z  całej powierzchni lustra wody 
do rynny przelewowej i  poprzez sieć 
odpływów rurą zbiorczą dostaje się 
do zbiornika przelewowego. Tego typu 
rynny pozwalają na takie wykonstruo-
wanie niecki i  obrzeża, że poziom 

wody znajduje się powyżej poziomu 
plaży basenowej. Do zalet przelewów 
z wysokim lustrem wody należy też 
lepszy widok dla kąpiących się (może 
mieć szczególne znaczenie w  ba-
senach otwartych, położonych np. 
w ogrodach, przy przelewie skimme-
rowym kąpiący się płynie „na ścianę”) 
oraz mniejsza wysokość konstrukcji 
przy tej samej głębokości wody.
Z kolei basen ze skimmerem jest tań-
szy od basenów z  rynną przelewową 
(brak dodatkowego zbiornika buforo-
wego, nieskomplikowane obrzeże).
Rynny basenów z wysokim poziomem 
lustra wody są bardzo wrażliwe na 
błędy projektowo-wykonawcze. Górna 
krawędź lustra znajduje się powyżej 
lub co najmniej na poziomie wierzchu 

Rys. 4  Ι  Przelewy: a) „Wiesbaden” z wysoko położonym lustrem wody, b) „fiński”, c) „Zürich",  
d) „St. Moritz”, e)  w basenie terapeutycznym (na bazie rynny wiesbadeńskiej),  
f ) system z zastosowaniem skimmerów, g) przelew „Berlin” (rys. Agrob Buchta)

a b c

d e f

g
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okładziny ceramicznej plaży. Rezulta-
tem jest powstawanie kapilarnego ci-
śnienia wody, doprowadzającego przy 
błędach projektowo-wykonawczych do 
penetracji wody pod okładzinę cera-
miczną, także w warstwy konstrukcji 
plaży. Sprzyjają temu także nieszczel-
ności i/lub błędy konstrukcyjno-ma-
teriałowe w  obrębie dylatacji między 
niecką a plażą basenową. 
Przykładowe rodzaje przelewów poka-
zano na rys. 4.
Konstrukcja rynien przelewowych 
musi uwzględniać wymiary stosowa-
nych kształtek i płytek przelewowych. 
Niedopuszczalne są żadne ostre 
kanty i  krawędzie, zastosowana ce-
ramika musi zapewniać jednorodne 
i  równomierne odprowadzenie wody 
przelewowej na całej długości krawę-
dzi. Dlatego dopuszczalne odchylenie 
od linii poziomej górnej krawędzi niec-
ki nie może być większe niż ±10 mm 
dla niecek 25-metrowych, a dla więk-
szych ±15 mm (dotyczy to konstruk-
cji żelbetowej przelewu, tolerancje 
ceramiki są inne – dużo mniejsze).
Uszczelnienia rynien przelewowych 
z  zastosowaniem hydroizolacji z  za-
prawy uszczelniającej pokazano na 
rys. 5. Szczegółowe ilustracje ry-

Rys. 5a)

Przelew „Wiesbaden”: 1 – elastyczny szlam 
uszczelniający, 2 – taśma uszczelniająca 
dylatację główną między niecką a plażą,  
3 – taśma uszczelniająca, 4 – klej do okła
dzin ceramicznych, 5 – kształtka przele
wowa na zaprawie/kleju, 6 – epoksydowa 
zaprawa spoinująca, 7 – bariera przerywa
jąca podciąganie kapilarne, 8 – elastyczna 
masa uszczelniająca

Rys. 5b)

Przelew „fiński”: 1 – elastyczny szlam 
uszczelniający, 2 – taśma uszczelniająca 
dylatację główną między niecką a plażą,  
3 – taśma uszczelniająca, 4 – klej do okła
dzin ceramicznych, 5 – epoksydowa zapra
wa spoinująca, 6 – bariera przerywająca 
podciąganie kapilarne, 7 – elastyczna masa 
uszczelniająca (rys. Schomburg)

1

2  

4

5

3

7

6

a b

nien przelewowych niecki basenowej 
z  betonu wodonieprzepuszczalnego 
oraz ich wyłożenie ceramiką baseno-
wą (kształt i wymiary przelewów sko-
relowano z  konkretnymi kształtkami 
i płytkami basenowymi) są przedsta-
wione w wersji internetowej artykułu 
(na www.inzynierbudownictwa.pl).
Zarówno technologia betonu wodo-
szczelnego, jak i uszczelnienia zespo-
lonego wymagają wykonania specjalnej 
bariery przerywającej podciąganie ka-
pilarne, zrobionej z reaktywnej żywicy.  
Musi ona być wyprowadzona do gór-
nej krawędzi kształtki przelewowej 
oraz do wierzchu warstwy pod okła-
dzinę ceramiczną plaży. Warstwa 
przerywająca podciąganie kapilarne 
nie może zastępować hydroizolacji.
Dylatacja główna oddziela nieckę od 
otaczającej ją posadzki (plaży) – rys. 6.  
Uszczelnienie dylatacji realizowane 
jest na dwóch poziomach. Niezbędne 
jest zastosowanie specjalnej elastycz-
nej wkładki (taśmy), zabetonowywanej 
w betonie niecki oraz plaży. Taśma ta 
ma możliwość kompensacji ruchów 
w  obrębie dylatacji. Drugie uszczel-
nienie wykonywane jest na poziomie 
uszczelnienia zespolonego (podpłytko-
wego). Wykonanie ścięcia krawędzi nie 

jest bezwzględnie konieczne. Taśmę 
uszczelniającą (o  odpowiedniej sze-
rokości, umożliwiającej swobodne od-
kształcanie się i pozwalającej na pew-
ne wtopienie w  masę uszczelniającą) 
należy wówczas wywinąć w literę Ω.
Dostępna na rynku oferta ceramicz-
nych okładzin pozwala na niemal dowol-
ną aranżację kolorystyczną basenu.  

Rys. 6 Ι  Uszczelnienie dylatacji głównej mię
dzy niecką a plażą: 1 – beton niecki,  
2 – beton plaży, 3 – izolacja między
warstwowa plaży, 4 – dylatacyjna 
wkładka uszczelniająca, 5 – wypełnie
nie dylatacji, 6 – uszczelnienie zespo
lone (podpłytkowe) z elastycznego 
szlamu uszczelniającego,  
7 – klej do okładzin ceramicznych,  
8 – płytki basenowe, 9 – epoksydowa 
zaprawa do spoinowania,  
10 – zaprawa epoksydowa,  
11 – taśma uszczelniająca,  
12 – systemowy gruntownik pod 
masę uszczelniającą, 13 – elastyczna 
masa uszczelniająca, 14 – sznur dyla
tacyjny, 15 – warstwa rozdzielająca, 
16 – jastrych plaży (rys. autor)
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Pytanie do eksperta 

Każda konstrukcja budowlana zagłębiona w  gruncie 
wymaga zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci lub 
wody, dlatego tak ważne jest, aby była zaprojektowa-

na i wykonana w odpowiedni sposób. 
W  uszczelnieniach konstrukcji coraz większą popularno-
ścią cieszą się rozwiązania oparte na tzw. szlamach re-

aktywnych, czyli mikroza-
prawach uszczelniających 
o  wiązaniu chemicznym. 
Skład produktów do wyko-
nywania powłok uszczelnia-
jących bazuje na cemencie 
z  dodatkiem specjalnych 
polimerów. To przy aplikacji 
przekłada się na większe 

powinowactwo z podłożem (betonem, bloczkiem lub innym 
materiałem konstrukcyjnym). Na powłoki można nakładać 
bezpośrednio płyty termoizolacyjne, tynk lub okładzinę ce-
ramiczną, co powoduje, że jednym materiałem możemy 
uszczelnić wszystkie części podziemne i nadziemne budyn-
ku, zachowując ciągłość hydroizolacji.
Produkty z grupy szlamów reaktywnych charakteryzują się 
bardzo szybkim czasem wiązania, na który nie wpływają ni-
skie temperatury. Już po 4 godzinach można zabezpieczać 
wykonaną hydroizolację oraz zasypywać wykop. Pełne zwią-
zanie powłoki następuje po 24 godzinach i ma odporność na 
wodę pod ciśnieniem 1 bar, co jest równe obciążeniu 10 m  
słupa wody. 
Unikatowe właściwości oraz  bardzo szybki czas wiązania 
powodują, że rozwiązania oparte na szlamach reaktywnych 
w niektórych przypadkach mogą stać się niezastąpione. Ob-
serwując rynek uszczelnień w Polsce, gdzie czas prac bu-
dowlanych jest cechą nadrzędną, można stwierdzić, że jest 
to przyszłość w uszczelnieniach konstrukcji budowlanych.  

Jakie są nowe trendy w uszczelnianiu konstrukcji budowlanych zagłębio-
nych w gruncie?

mgr inż. Łukasz Czapliński
kierownik produktu  
– zaprawy techniczne Weber

Chodzi tu nie tylko o wymiary podsta-
wowych płytek, ale przede wszystkim 
o  dostępność kształtek pozwalają-
cych na wykonanie okładzin w  obrę-
bie rynien przelewowych, plaż base-
nowych, wyoblonych krawędzi niecki, 
innych narożników zewnętrznych, we-
wnętrznych itp. 
Stosuje się dwa typy płytek baseno-
wych: ciągnione i  prasowane. Płytki 
ciągnione układa się metodą grubo-
warstwową (grubość zaprawy rzędu 
1,5–3 cm) na podłożu z  betonu wo-
donieprzepuszczalnego, na specjal-
ną zaprawę. Ten typ okładziny cera-
micznej (rys. 1) wymaga stosowania 
specjalnych kształtek i  elementów, 
co zwiększa koszt wykonania okła-
dziny w  porównaniu z  płytkami pra-
sowanymi. Wymagane są ponadto 
szczegółowe rysunki wykonawcze, 
uwzględniające układ poszczególnych 
rodzajów płytek i  kształtek. Kształt 

i  wymiary konstrukcji niecki muszą 
być skorelowane z  wymiarami niecki 
po wykonaniu okładziny ceramicznej. 
Wymagana jest więc współpraca pro-
ducenta płytek z projektantem już na 
etapie koncepcji projektu. Metoda 
umożliwia wykonanie wyłożenia niecki 
bez jakiegokolwiek cięcia płytek.
Płytki prasowane układa się metodą 
kombinowaną, stosując cienkowar-
stwowe zaprawy klejowe. Ten sposób 
układania płytek spotykany jest przy 
wykonywaniu hydroizolacji niecki z ela-
stycznych szlamów uszczelniających. 
Płytki prasowane można przycinać, co 
powoduje, że koszt wykonania okładzi-
ny jest niższy niż z płytek ciągnionych. 
Trzecim typem okładzin w  basenach 
jest mozaika (np. szklana czy porce-
lanowa) pozwalająca na wykonanie 
dowolnych, często bardzo efektow-
nych i  skomplikowanych, wzorów ko-
lorystycznych, a wymiary płytki rzędu 

2×2 cm pozwalają na wyłożenie nią 
powierzchni kulistych lub o  nietypo-
wych krzywiznach. Mozaikę spotyka 
się w  nieckach basenowych coraz 
częściej, cechuje się ona takimi sa-
mymi zaletami co płytki ceramicz-
ne, jest jednak droższa i trudniejsza 
w  układaniu. Stosuje się ją nie tylko 
do wykładania przelewów i wykonywa-
nia wzorów na dnach niecek, lecz tak-
że do wykonywania kompletnej okła-
dziny niecki. Najczęściej układa się ją 
na kleju cienkowarstwowym, cemen-
towym lub epoksydowym.
Do spoinowania stosuje się hydrau-
licznie wiążące zaprawy spoinujące 
lub – coraz częściej – masy epoksy-
dowe. Woda basenowa powoduje po-
wolne, acz nieuchronne wypłukiwanie 
cementowych zapraw spoinujących. 
Do tego dochodzą obciążenia me-
chaniczne ze względu na okresowe 
mycie i czyszczenie wyłożenia niecki.  
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Zaprawa epoksydowa jest dużo bar-
dziej odporna od mineralnej i nie jest 
tak wrażliwa na zanieczyszczenia 
i zabrudzenia, zwłaszcza po dłuższym 
okresie eksploatacji. Plaże i  rynny 
przelewowe należy bezwzględnie spo-
inować reaktywnymi (epoksydowymi) 
zaprawami fugowymi.
Zarówno technologia betonu wodo-
szczelnego, jak i uszczelnienia zespo-
lonego wymagają wykonania specjalnej 
bariery przerywającej podciąganie ka-
pilarne, wykonanej z  reaktywnej ży-
wicy. Musi ona być wyprowadzona do 
górnej krawędzi kształtki przelewo-
wej oraz do wierzchu warstwy pod 
okładzinę ceramiczną plaży. Warstwa 
przerywająca podciąganie kapilarne nie 
może jednak zastępować hydroizolacji. 
Jedynie gdy kształtki przelewu obsa-

dzane są na zaprawę/klej epoksydowy, 
dodatkowe wykonanie takiej bariery nie 
jest potrzebne, funkcję tę spełnia klej 
epoksydowy. Dylatacje wypełnia się 
specjalistycznymi masami silikonowy-
mi przeznaczonymi do basenów.
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Pytanie do eksperta 

T rzeba powiedzieć, że jest to bardzo konkurencyjny 
i  dość nieuregulowany segment rynku budowlanego. 
Pierwsza sprawa jest oczywista, ale z braku jakichkol-

wiek wytycznych w podstawowym rozporządzeniu nie wszy-
scy zdają sobie sprawę. 

Wspomniane wyżej czynniki 
determinują agresywną kon-
kurencję, ograniczającą się 
głównie do ceny, zdecydo-
wanie rzadziej dokonuje się 
analizy technicznej w  kon-

tekście skuteczności i  trwałości rozwiązań w  przewidywa-
nym okresie eksploatacji obiektów. Konsekwencje tej sytu-
acji ponosi zwykle konsument końcowy, czyli inwestor. Można 
stwierdzić, że sam on sobie jest winien, skoro kieruje się wy-
łącznie jednym kryterium – czy to w odniesieniu do klientów 
instytucjonalnych, obligowanych przepisami przetargowymi, 
czy też w przypadku osób fizycznych, szukających zwykle naj-
tańszych okazji. O  ilości graczy decyduje rynek poprzez na-
turalną konsolidację, gdzie mocniejsi wykupują słabszych lub 
niektórzy wycofują się z uwagi na małą zyskowność. O ewen-
tualnych regulacjach decyduje ustawodawca. 
Moim zdaniem, jako inżyniera budownictwa, warto byłoby pod-
jąć próbę cywilizowania konkurencji poprzez usystematyzo-
wanie dostępnych na rynku rozwiązań – w zależności od ich 
przydatności i trwałości w konkretnych warunkach gruntowo-
-wodnych. Proszę pamiętać, że hydroizolacja to z reguły 1–2% 
kosztów całej inwestycji, ale koszty napraw lub problemów 
z zalewanymi obiektami są już wielokrotnie wyższe.  

mgr inż. Krzysztof Śleszycki
pełnomocnik Zarządu 
ds. hydroizolacji 
Sika Poland Sp. z o.o.

Jak Pan ocenia dzisiejszą sytuację w zakresie hydroizolacji na rynku  
budowlanym w Polsce?
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Hydrostop ZWMI
Produkty: www.hydrostop.pl

Kompleksowa obsługa wykonawstwa 
w zakresie hydroizolacji: tel. 509 613 943

Czym jest Mata Penetrująca?
Hydrostop-Mata Penetrująca skła-
da się z  membrany foliowej pokrytej 
jednostronnie warstwą elastyczną 
zawierającą penetrujące substancje 
uszczelniające. Konstrukcja maty sta-
nowi potrójne uszczelnienie betonu: 
membrana foliowa zabezpiecza przed 
wpływami środowiska, naporem wody 
i redukuje przepuszczalność pary. War-
stwa elastyczna jest dodatkowym, 
asekuracyjnym uszczelnieniem po-
wierzchniowym, a  uwalniane substan-
cje penetrujące tworzą doszczelnienie 
struktury betonu na kilka centymetrów 
w głąb.
 
Jak stosuje się matę?
Montaż przyciętych na wymiar odcinków 
maty jest łatwy i nie wymaga zgrzewa-
nia. Matę rozkłada się na powierzchni 
poziomej, skośnej oraz szalunkach tam, 

Hydrostop-Mata Penetrująca 
zasklepia rysy

dr inż. Paweł Grzegorzewicz Mechanizm zasklepiania rys w betonie poprzez krystalizację jest 
znany od ponad 30 lat istnienia firmy Hydrostop. Od ubiegłego 
roku stosowany jest nowy produkt krystalizujący – Hydrostop-Mata 
Penetrująca.

Fot. 1 Ι  Montaż produktu HydrostopMata Penetrująca

Fot. 2 Ι  Zasklepiona rysa w przekroju kostki 
betonowej oraz pięciokrotne powięk
szenie odcinka zabudowanej rysy

gdzie ma być wylana mieszanka betono-
wa. Beton wiąże się z  matą, a  po kil-
ku tygodniach dojrzewania substancje 
uszczelniające z maty stopniowo wnika-
ją w beton, zabudowując rysy i defekty. 
Zdolność doszczelniania odnawia się 
w obecności wody.

Skuteczność zasklepiania rys
Badania maty wykonywane były w labo-
ratorium dokonującym certyfikacji i do-
datkowo przez firmę Hydrobudowa-1 
Laboratorium. Fotografia 2. pokazuje 
kostkę betonową o wymiarach 15 x 15 
x 15 cm. W kostce tej wytworzono pęk-
nięcie w całym jej przekroju, a następnie 
zerwano folię maty i długotrwale podda-
wano ciśnieniu hydrostatycznemu wody. 
Finalnie rysa została zabudowana w be-
tonie na znacznej długości – około 6 cm 
od strony maty i przykładanego od dołu 
naporu wody.

Podsumowanie zalet  
Maty Penetrującej
Zaletą produktu Hydrostop-Mata Pe-
netrująca jest łatwość układania, zna-
komita trwałość uszczelnienia oraz 
wielka skuteczność hydroizolacyjna 
potrójnego uszczelnienia przy dobrej 
cenie w  porównaniu z matami bento-
nitowymi. Montaż maty nie zajmuje 
dużo czasu, a dzięki niej możliwe jest 
wcześniejsze i  łatwiejsze zdejmowa-
nie szalunków. Produkt ma certyfikat 
1454-CPR-1022 oraz Atest Higie-
niczny PZH. 

artykuł sponsorowany
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Pytanie do eksperta 

T arasy i balkony, w ujęciu niemieckich wytycznych ZDB-
-Merkblatt „Wskazówki do wykonywania uszczelnień 
zespolonych pod okładzinami z płyt i płytek w obsza-

rach wewnętrznych i  zewnętrznych”, zaliczane są do po-
wierzchni o umiarkowanym obciążeniu wodą, w klasie B0. 
Tradycyjnie wykonywane powierzchnie użytkowe na tara-
sach i  balkonach przy pomocy okładzin ceramicznych sta-
nowią wspaniałą większość realizacji. Ze względu na duże 

różnice temperatury oraz 
relatywnie wysokie opady 
atmosferyczne, wymagane 
jest stosowanie odpowied-
niego systemu materiałów 
do prowadzenia prac, który 

dzięki swoim charakterystycznym właściwościom daje moż-
liwość wykonania trwałej i szczelnej powierzchni, przenoszą-
cej ekstremalne obciążenia.
Mineralne zaprawy fugowe w  połączeniu z  okładzinami ce-
ramicznymi lub kamieniem naturalnym, stosowane na ta-
rasach i balkonach, nie stanowią bariery dla wilgoci, zatem 
taki układ nie zapewnia szczelnej powierzchni. Ze względu 
na różnice w  wartości współczynnika rozszerzalności ter-
micznej okładzin oraz zapraw fugowych, pomiędzy okładzina-
mi a zaprawą fugową powstają mikropęknięcia, przez które 
woda dostaje się pod okładziny i dalej w głąb poszczególnych 
warstw, powodując ich degradację. Występujące na rynku 
niektóre zaprawy fugowe mają właściwości hydrofobowe, 
niemniej jednak nie są one szczelne w układzie z okładzinami.
Reasumując, zastosowanie zespolonych powłok uszczelnia-
jących jest niezbędne na powierzchniach balkonów i  trasów 
w celu uzyskania szczelnej oraz trwałej powierzchni użytkowej, 
naturalnie w połączeniu z odpowiednimi okładzinami, zaprawa-
mi klejowymi i  fugowymi, a  także właściwą technologią ukła-
dania oraz przemyślanym systemem dylatacji termicznych.  

Czy są potrzebne zespolone hydroizolacje na tarasach i balkonach?

mgr inż. Rudolf Juszczyk
doradca techniczny  
Schomburg Polska Sp. z o.o.

Pytanie do eksperta 

Istnieje wiele sposobów wykonywania wtórnych izolacji 
przeciwwilgociowych. Jednak żadna z nich nie gwarantu-
je właściwego wyschnięcia murów bez odpowiednich prac 

towarzyszących, zwanych też flankującymi czy osłonowymi.
Mają one na celu umożliwienie osuszenia zaizolowanego 
muru, ale też jego ochronę przed destrukcyjnym działaniem 

wielu czynników.
System tynków renowacyj-
nych mających odpowiednią 
porowatość zabezpiecza 
mur przed niszczącym dzia-
łaniem krystalizujących soli 
budowlanych.

Ponadto warstwa hydrofobowa systemu tynków renowacyj-
nych zabezpiecza osłaniany mur przed wilgocią higroskopijną 
spowodowaną przez wymienione wyżej sole. Dzięki dużej po-
rowatości, a co za tym idzie pewnym właściwościom termo-
izolacyjnym, zapewnia ochronę także przed wilgocią konden-
sacyjną, która może występować w przypadku pojawienia się 
punktu rosy.
Ze względu na wody rozbryzgowe oraz zalegający śnieg, 
ważne jest zabezpieczenie strefy cokołowej ścian zewnętrz-
nych powłokową izolacją pionową.
Korozja biologiczna jako czynnik szkodliwy nie tylko dla mu-
rów, ale też dla ludzi wymaga zastosowania preparatów 
grzybobójczych. 
W przypadku ścian wewnętrznych konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej wentylacji oraz temperatury pomieszczeń w celu 
utrzymywania wilgotności względnej na poziomie umożliwiają-
cym prawidłowe wysychanie przegród budowlanych.  

Czy wykonanie w zawilgoconej przegrodzie budowlanej samej tylko poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej zapewnia osuszenie muru?

mgr inż. Maciej Nawrot
INIEKCJA KRYSTALICZNA® 
Autorski Park Technologiczny



Dodatek

hydroizolacje

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

71czerwiec 2016

System płynnych hydroizolacji  

weber.dry PUR SYSTEM

Produkty wchodzące w  skład sys-
temu powstają na bazie wysokiej 
jakości czystych żywic poliureta-

nowych, dzięki czemu skutecznie chro-
nią powierzchnię przed wilgocią i  wodą. 
Charakteryzują się wysoką odpornością 
na niekorzystne warunki atmosferyczne, 
działanie wysokich (do +90°C) i niskich (do 
-30°C) temperatur. Dodatkową cechą jest 
odporność na różnego rodzaju detergen-
ty, oleje i  powszechnie stosowane środki 
chemiczne.
Produkty aplikowane są na przygotowa-
ne podłoże w  postaci płynnej, za pomo-
cą wałka lub agregatu natryskowego. Po 
związaniu tworzą szczelną hydroizolację 
bezszwową. Przy tak wykonanej hydro-
izolacji unikamy ryzyka rozszczelnienia 
się membrany, ponieważ nie ma połączeń 
i  spoin, które zawsze są miejscami new-
ralgicznymi w uszczelnianiu konstrukcji bu-
dowlanych. Dużym wyróżnikiem technologii 
weber.dry PUR SYSTEM jest możliwość 
wykonania hydroizolacji i  warstwy użyt-
kowej jako systemu powłok, które pełnią 
jednocześnie funkcję uszczelnienia i  war-
stwy wierzchniej. Wykonana hydroizolacja 
może być poddana ruchowi pieszemu lub 
kołowemu, zachowując przy tym barwną, 
estetyczną powierzchnię. 
W  skład systemu weber.dry PUR SYS-
TEM wchodzi wysoce elastyczna, płyn-
na membrana hydroizolacyjna weber.dry  

PUR seal. Produkt ma europejską ocenę 
techniczną wydaną przez Europejską Or-
ganizację ds. Ocen Technicznych (EOTA). 
Dokument ten potwierdza długoletnią 
trwałość, jako hydroizolacja dachu, okre-
śloną na 25 lat. Powłoka wykonana z   
weber.dry PUR seal jest odporna na prze-
bicie przez korzenie roślin, dzięki czemu 
jest stosowana jako uszczelnienie dachów 
zielonych bez dodatkowej ochrony izolacji. 
Poza izolacją dachów membranę hydroizo-
lacyjną stosuje się na balkonach, tarasach 
i powierzchniach poddanych ruchowi koło-
wemu. Dodatkowo znajduje zastosowanie 
jako uszczelnienie na podłożach ze starych 
pap asfaltowych i bitumicznych, membran 
EPDM, PVC oraz na powłokach akrylowych. 
Bezrozpuszczalnikową, płynną membraną 
uszczelniającą, wykorzystywaną do wy-
konywania trwałej hydroizolacji basenów, 
rurociągów i  zbiorników na wodę, w  tym 
wodę pitną, jest weber.dry PUR seal 2K. 
Można ją również zastosować jako izolację 
podpłytkową w pomieszczeniach mokrych, 
słabo wentylowanych – produkt jest bez-
zapachowy. 
Jako barwne warstwy nawierzchniowe, 
aplikowane na weber.dry PUR seal w celu 
podniesienia odporności na ścieranie oraz 
na przebarwienia i promieniowanie UV, sto-
suje się weber.dry PUR coat i weber.dry 
PUR coat traffic. Produkty jako warstwy 
wierzchnie znajdują zastosowanie na ta-

mgr inż. Łukasz Czapliński 
kierownik produktu – zaprawy techniczne Weber

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku budowlanego 
w Polsce, marka Weber wprowadziła do oferty innowacyjny 
system płynnych hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM. 

Saint-Gobain Weber Polska 
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

infolinia: 801 62 00 00
www.netweber.pl 

artykuł sponsorowany

rasach, balkonach, a także na powierzch-
niach w  publicznych strefach poddanych 
dużemu ruchowi pieszemu lub kołowemu, 
np. trybuny stadionów, płyty parkingów.
Na wyróżnienie zasługuje płynna membra-
na weber.dry PUR B2K o bardzo wysokiej 
elastyczności (wytrzymałość na rozrywanie  
> 2400%) i wysokiej odporności na wodę 
pod ciśnieniem (3 bar). Wymienione pa-
rametry przekładają się na zapewnienie 
szczelności wykonanej hydroizolacji. Sto-
sowana jest do wykonywania trwałego 
uszczelnienia konstrukcji budowlanych, 
takich jak fundamenty, dachy odwrócone, 
dachy zielone i ściany oporowe. Dużym atu-
tem jest odporność na punktowe uderzenia 
(siła uderzenia ≤ 290 N), co pozwala nie 
stosować dodatkowej ochrony izolacji fun-
damentów przed zasypaniem wykopu.
Pod wszystkie płynne membrany weber.dry  
PUR SYSTEM stosuje się uniwersalny 
grunt epoksydowy weber.prim EP 2K. 
Jest to preparat gruntujący na podłoża 
chłonne (beton, jastrych, tynk) jak i  nie-
chłonne (metalowe, asfaltowe, papy bitu-
miczne, płytki ceramiczne, szkło).
Rozwiązania oparte na weber.dry PUR 
System to wielozadaniowe i kompleksowe 
technologie pozwalające uszczelnić prak-
tycznie każdy rodzaj obiektu budowlanego. 
System wyróżnia trwałość i  niezawod-
ność, czyli to, co w technologiach budow-
lanych jest najważniejsze.  
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Woda opadowa piętrząca się na 
dachu stanowi poważne zagro-
żenie dla konstrukcji. Każde 

10 cm słupa wody to 100 kg obciąże-
nia na każdy m2 powierzchni. Taki słup 
wody powstanie już dla kopertowania 
o wymiarach 10 x 10 m i spadku 2% do 
środka zlewni. 
Oprócz utworzonych zlewni, dachy 
płaskie są również dosyć często ogra-
niczone attykami. Tutaj należy podkre-
ślić, że zwykle attyki mają kilkadziesiąt 
centymetrów wysokości i  w  przypadku 
niedrożności układu odwodnienia do-
datkowa wysokość słupa wody będzie 
wtedy równa wysokości attyki (dodatko-
we kilkaset kilogramów na 1 m2) – o ile 
wcześniej nie dojdzie do przeciążenia 
konstrukcji i awarii budowlanej.
Najczęstszymi przyczynami piętrzenia 
się wody opadowej na dachu są nie-
drożna instalacja odwodnienia głównego 
i brak odwodnienia awaryjnego, instala-
cja o  zbyt małej wydajności lub błędna 
lokalizacja wpustów. 
W celu zachowania drożności układu od-
wodnienia właściciel lub zarządca obiektu 
budowlanego jest zobowiązany przepro-
wadzić przynajmniej raz w  roku rewizję 
wpustów, o czym mówi Prawo budowla-
ne (rozdz. 6. art. 61. i art. 62.1.). 
Sama instalacja powinna być wykona-
na z wyrobów spełniających wymagania 
obowiązującej od lipca 2015 r. normy 
PN-EN 1253-2:2015-03, w  której 
wskazano m.in. minimalne wydajności 
wpustów dachowych przy określonym 
spiętrzeniu słupa wody. Natomiast wy-
miarowanie i dobór elementów (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie – Dz.U. Nr 75 z 2002 r., 
poz. 690 z późn. zm.) powinny odbywać 
się w  oparciu o  odpowiednie założenia 
opisane w obowiązującej normie PN-EN 
12056-3, w której przedstawiono war-
tości natężeń deszczem miarodajnym. 
Zawarte w  tabl. 1 powyższej normy 
wielkości natężenia opadów atmos-
ferycznych stanowią dane wyjściowe 
i w znaczący sposób wpływają na ilości 
wyliczonej wody opadowej, jaką powi-
nien odprowadzić projektowany system 
odwodnienia. Norma PN-EN 12056-3 
zastąpiła PN-92/B-01707, w  której 
miarodajne natężenie deszczem do 
obliczeń należało przyjąć nie mniej niż 
300 l/s·ha. Obowiązująca norma nie 
jest w tym względzie tak jednoznaczna 
i wprowadza dwie metody wyznaczenia 
wspomnianej wartości:
1.  w przypadku gdy istnieją wystarcza-

jące dane statystyczne o  opadach 
atmosferycznych, dotyczące czę-
stotliwości występowania deszczy 
nawalnych o  określonym natężeniu 
i czasie trwania;

2.  w przypadku gdy nie istnieją dane sta-
tystyczne o opadach atmosferycznych, 
minimalne natężenie opadów traktowa-
ne jako podstawa do obliczeń projek-
towych powinno być wybrane spośród 
wartości wyszczególnionych w tabl. 1, 
odpowiednio do warunków klimatycz-
nych w miejscu sytuowania budynku.

W  tym miejscu projektanci i  architekci 
pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi 
co do określenia lub wyboru wartości 
natężenia opadem miarodajnym. Punkt 
pierwszy nie wskazuje, jaka instytucja 

Prawidłowe wykonywanie obliczeń  
do projektów systemów odwadniania dachów

Błędy projektowe i brak świadomości zmieniających  
się norm oraz przepisów w zakresie odprowadzania wody 
opadowej z dachów płaskich mogą skutkować wystąpie-
niem awarii budowlanej.

miałaby takie dane, rzetelne i miarodaj-
ne, udostępnić. Z kolei punkt drugi mówi, 
żeby przyjąć wartość z tabl. 1 odpowied-
nio do warunków klimatycznych sytu-
owania obiektu, co faktycznie sprowadza 
się do uwzględnienia danych o  opadach 
z miejsca lokalizacji obiektu. Jakie dane 
wobec tego przyjąć i jak ocenić miarodaj-
ny opad w miejscu posadowienia obiektu?
W  konsekwencji część projektantów 
przyjmuje wartość 0,030 l/(s · m2) zgod-
ną z  wycofaną normą PN-92/B-01707 
lub wzoruje się na projektach już zre-
alizowanych. W  innych przypadkach po-
dejmowane są próby wyznaczania war-
tości na podstawie ogólnie dostępnych 

Natężenie opadów
l/(s · m2)

0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,040
0,050
0,060

Tabl. 1

artykuł sponsorowany
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Sita Bauelemente GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków
tel. 12 345 70 00

biuro@sita-bauelemente.pl
www.sita-bauelemente.pl

danych o opadach, które nie zawsze są 
miarodajne (dane z  krótkiego okresu, 
często bez wartości ekstremalnych), co 
często prowadzi do niedoszacowania. 
Wynika to najczęściej z braku ogólnodo-
stępnych danych dla projektantów, ale 
jeszcze częściej dochodzi do błędnej in-
terpretacji danych i  niepoprawnego ich 
przeliczenia. Konieczna jest zatem przy 
obliczeniach współpraca projektantów 
z firmami zajmującymi się produkcją sys-
temów odwadniania dachów, z naciskiem 
na firmy dysponujące profesjonalnym 
działem technicznym posiadającym nie-
zbędną wiedzę w  tymże temacie. Pra-
widłowe doradztwo powinno być bowiem 
zakończone pisemnym potwierdzeniem 
dobranego systemu, wraz z obliczeniami 
wskazującymi na konkretne, odnoszące 
się do sytuacji budowlanej normy.
Należy pamiętać, iż uczestnicy proce-
su budowlanego powinni być świadomi, 
zgodnie z prawem budowlanym, odpowie-
dzialności poprawnego zaprojektowania 
i wykonania inwestycji budowlanej. 

Na koniec warto wspomnieć o często 
pomijanym, awaryjnym systemie od-
prowadzenia wody opadowej. Wpusty 
awaryjne, zazwyczaj wbudowane w at-
tykę, stanowią alternatywną drogę 
zrzutu nadmiaru wody. O konieczności 
stosowania systemu awaryjnego moż-
na się przekonać, kiedy odwodnienie 
główne, pomimo poprawnego dobo-
ru, jest niedrożne lub kanał główny 
(kolektor) jest przeciążony. W  takich 
okolicznościach tylko system awaryj-
ny chroni konstrukcję przed przecią-
żeniem, co wyraża wspomniane Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury 
(rozdz. 2, § 122, pkt 2) wraz z powo-
łaniem na normę PN-EN 12056-3 (pkt 
7.4 Ujścia awaryjne): Zaleca się, aby 
płaskie dachy z  gzymsami oraz rynny 
nie okapowe miały zapewnione wyloty 
przelewowe i awaryjne w celu zmniej-
szenia ryzyka przelewania się wód opa-
dowych do budynku lub przeciążenia 
konstrukcji.  

Pytanie do eksperta 

Biorąc pod uwagę zanotowane na terenie kraju przy-
padki deszczów nawalnych (wg roczników „Opady 
atmosferyczne” i dane IMGW), przyjmowanie do ob-

liczeń wartości 0,030 l/(s · m2) jest poprawne i odzwiercie-
dla większość ekstremalnych zdarzeń. Taką samą wartość 
wskazuje ITB w wytycznych projektowania instalacji kanali-
zacji deszczowej. 
Pamiętajmy jednak, że warunki pogodowe, pomimo prób opi-
su i  ujęcia ilościowego, są nieprzewidywalne. Wystąpienie 
deszczu stuletniego czy nawet pięcioletniego nie oznacza, 
że wystąpi on raz na sto lat w przypadku stuletniego czy 
raz na pięć w przypadku pięcioletniego. Jest to ujęcie sta-
tystyczne, oparte na rejestrze danych z określonego miej-
sca, prowadzonego systematycznie przez odpowiedni okres, 
i  przeważnie dotyczy miarodajnych danych z  ostatnich  
70–100 lat, czyli niewielkiego przedziału czasowego. 
Systemy odwadniania dachów powinny być wobec powyższe-
go projektowane z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa, 
podlegać regularnemu serwisowaniu, a, co najistotniejsze,  

zaprojektowane i  wykonane zgodnie z  obowiązującymi nor-
mami, przepisami oraz zaleceniami krajowymi. Z tej przyczy-
ny projekty i obliczenia do systemów powinny być projekto-
wane oraz konsultowane z producentami posiadającymi duże 
doświadczenie w tej materii.  

Jakie wartości natężenia opadu należy przyjmować przy projektowaniu 
systemów odwadniania dachów?

Piotr Stryjak
Sita Bauelemente GmbH

artykuł sponsorowany
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Iniekcja Krystaliczna® – pozioma i pionowa 
izolacja przeciwwilgociowa

Iniekcja Krystaliczna® jest tech-
nologią iniekcyjną przeznaczoną 
do wytwarzania wtórnej poziomej 

i  pionowej izolacji przeciwwilgocio-
wej w murach zawilgoconych na sku-
tek kapilarnego podciągania wody 
z  gruntu. Przy czym izolację moż-
na wykonać od wnętrza budynku, 
bez potrzeby odkopywania murów  
zewnętrznych.
Problemy związane z  nadmiernym 
zawilgoceniem przegród występują 
szczególnie w  starej substancji bu-
dowlanej. Manifestują się one w stre-
fie przyziemia oraz podpiwniczenia po-
przez obniżenie izolacyjności cieplnej 
murów oraz rozwój pleśni i grzybów, 
które wpływają kancerogennie i  aler-
gennie na użytkowników lokali. 
Iniekcja Krystaliczna® pozioma znaj-
duje zastosowanie zarówno w  zawil-
goconych ścianach przyziemia, jak 
również podpiwniczenia. Celem jej za-
stosowania jest stworzenie w  prze-
grodzie szczelnej przepony przery-
wającej podciąganie kapilarne, co 
w konsekwencji spowoduje wyschnię-
cie muru do poziomu równowagowe-
go. Realizowana jako pojedynczy rząd 
otworów iniekcyjnych wypełnionych 
zaprawą iniekcyjną. Jest najczęściej 
stosowanym rodzajem wtórnej izo-
lacji przeciwwilgociowej, ponieważ 
występuje samodzielnie w  strefie 
przyziemia oraz w kombinacji z  Iniek-
cją Krystaliczną® pionową w  murach 
piwnicznych.
Wtórna hydroizolacja pionowa ścia-
ny piwnicznej wykonana w technologii 
Iniekcji Krystalicznej® stanowi rozwią-
zanie kurtynowe realizowane w posta-
ci siatki otworów iniekcyjnych wypeł-
nionych zaprawą iniekcyjną w  sposób 
analogiczny jak dla izolacji przeciwwil-

Autorski Park Technologiczny
mgr inż. Maciej NAWROT,  

Jarosław NAWROT
ul. Warszawska 26, 28 

05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel. 601 32 82 33, 601 33 57 56

info@i-k.pl

artykuł sponsorowany

INIEKCJA KRYSTALICZNA®

doszczelności, gazoszczelności oraz 
izolacji elektrycznej.
Obecnie technologia Iniekcji Krysta-
licznej® jest wdrażana i  rozwijana 
przez spadkobierców dr. inż. Woj-
ciecha Nawrota oraz współautorów 
rozwiązań patentowych – mgr inż. 
Macieja Nawrota i Jarosława Nawro-
ta w ramach Autorskiego Parku Tech-
nologicznego. Wyłącznie mgr inż. Ma-
ciej Nawrot i Jarosław Nawrot, jako 
licencjodawcy, posiadają uprawnienia 
do udzielania praw licencyjnych i uży-
wania chronionego znaku towarowego 
Iniekcja Krystaliczna® oraz dystrybucji 
materiałów iniekcyjnych związanych 
z  tą technologią. W  przypadku wąt-
pliwości co do autoryzacji danej firmy 
wykonawczej należy złożyć zapytanie 
do licencjodawcy.  

gociowej poziomej. Znajduje zastoso-
wanie w zawilgoconych ścianach piw-
nicznych, gdzie nie jest możliwe ich 
odkopanie i wykonanie powłokowej izo-
lacji przeciwwilgociowej od zewnątrz. 
Jest to uzasadnione przede wszyst-
kim w odniesieniu do ścian piwnicznych 
znajdujących się pod obrysem budynku 
lub w przypadku budynków usytuowa-
nych w  ciasnej zabudowie miejskiej. 
Wtedy uwarunkowania techniczne 
i  ekonomiczne sprawiają, że izolacja 
pionowa może być zrealizowana wy-
łącznie od wewnątrz.
Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest 
technologią opartą na oryginalnej kon-
cepcji autora, dr. inż. Wojciecha Na-
wrota, polegającej na wykorzystaniu 
tzw. mokrej ścieżki. Nie przewiduje 
wstępnego osuszania ani odsalania 
murów, a  nawet wręcz przeciwnie, 
zakłada wykorzystanie cieczy kapilar-
nych do penetracji metodą dyfuzyjną, 
a  następnie krystalizacji uszczelnia-
jącej pory i kapilary materiału budow-
lanego. W  efekcie jest otrzymywana 
skuteczna i ekologiczna izolacja prze-
ciwwilgociowa o  wielopokoleniowej 
trwałości, spełniająca kryterium wo-
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Skąd się bierze woda  
w garażu podziemnym

mgr inż. Robert Krawczyk
Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacji  

i Renowacji w Budownictwie
www.eksperciodizolacji.pl

Pojawienie się zawilgoceń lub wody w pomieszczeniach 
garaży podziemnych jest skutkiem występowania jednej  
lub jednocześnie wielu przyczyn. 

Chcąc sklasyfikować rodzaje 
i źródła wód pojawiających się 
w  garażach, należy wziąć pod 

uwagę: wodę z  opadów atmosfe-
rycznych, wody gruntowe oraz wody 
ociekowe z parkujących pojazdów (naj-
częściej wynikające z  opadów atmo-
sferycznych). 
Istnieją cztery najczęstsze przyczy-
ny przenikania wody do pomieszczeń 
garaży.
1. Nieszczelne dylatacje konstruk-
cyjne wykonane w stropie hali garażo-

wej, na którym najczęściej występują 
parkingi zewnętrzne, ogrody zielone, 
place zabaw lub tereny użytkowe ze-
wnętrzne dla mieszkańców z tzw. małą 
architekturą. Mamy zwykle w  takim 
przypadku do czynienia z wodami wy-
nikającymi z opadów atmosferycznych 
lub wodą pochodzącą z podlewania na-
sadzonej roślinności. 

2. Spękania występujące w  ścia-
nach i stropach garażowych zarów-
no żelbetowych monolitycznych, jak 
i  w  ścianach szczelinowych. Woda, 
która przenika do wnętrza garażu, to 
najczęściej woda gruntowa (w  przy-
padku ścian) i woda opadowa (zarów-
no w przypadku ścian, jak i stropów). 
Powstałe spękania są najczęściej 
efektem pracy konstrukcji lub po 
prostu wynikają z wadliwego wyko-
nania elementów. Do tej grupy przy-
czyn przenikania wody można zaliczyć 
również brak szczelności połączenia 
występującego między ścianami fun-
damentowymi i płytą denną lub ława-
mi fundamentowymi. Dość częstym 
zjawiskiem są także błędy wykonaw-
cze wynikające z braku odpowiedniego 
uszczelnienia otworów po tzw. kor-
kach szalunkowych. 

Obecnie bardzo często projektuje 
się budynki w  konstrukcji szkieleto-
wej żelbetowej opartej na płytach 
dennych. Po wykonaniu płyty dennej 
w  procesie wylewania na niej ścian 
fundamentowych bardzo istotne jest 
szczelne połączenie tych dwóch ele-
mentów. Niestety zdarza się, że wy-
konawcy nie stosują wkładek uszczel-
niających w postaci specjalnych węży 
iniekcyjnych lub wałków uszczelnia-
jących wykonanych np. z  bentonitu. 
Czasem powodem jest niedokładność 
w  montażu tego typu uszczelnień, 
a  czasem zwykły brak podstawowej 
wiedzy. 
Rozwiązania konstrukcyjne oparte na 
zastosowaniu płyt dennych są bardzo 
dobre. Płyty te wykonywane z betonu 
wodoszczelnego z dodatkowymi war-
stwami izolacji dość rzadko ulegają 
awarii, w wyniku których dochodzi do 
przepuszczania wód gruntowych. Ina-
czej się dzieje w przypadku technologii 
opartych na ławach fundamentowych 
z  istniejącymi warstwami konstruk-
cyjnymi wypełniającymi przestrzeń 
między ławami. Na skutek procesów 
osiadania budynków dochodzi do wy-
piętrzania warstw wypełniających 
między ławami i  w  konsekwencji do 

Fot. 1 Ι  Wycieki wody z dylatacji konstruk
cyjnej stropu
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Fot. 2 Ι  Intensywny wyciek  wody gruntowej 
z korka szalunkowego

Fot. 3 Ι  Wyciek wody z rysy w ścianie żel
betowej

Fot. 4 Ι  Przenikanie wody przez tzw. szew 
roboczy w ścianie

mechanicznego zniszczenia lub roz-
szczelnienia zastosowanych powłok 
izolacyjnych. Wtedy wody gruntowe 
mają możliwość przedostania się nad 
poziom posadzki. 

3. Brak trwałych i  elastycznych 
uszczelnień między korytami odwod-
nienia liniowego i posadzką garażu. 
Bardzo istotnym problemem powo-
dującym często powolne, ale rozległe 
niszczenie ścian i  posadzek garażo-
wych jest tzw. woda ociekowa. Poja-
wienie się jej wynika z ociekania wody 
deszczowej lub śniegu przywiezionego 
do hali garażowej na pojazdach. Po-
wolne ociekanie z  pojazdów skutkuje 
pojawianiem się niewielkich sączących 
się strug wody, które docierając do 
szczeliny między korytem odwodnie-
nia liniowego a  posadzką, rozchodzą 
się wzdłuż niej, przenikają przez nią 
i  penetrują przestrzeń pod posadz-
ką użytkową. W  długim okresie jest 
to całkiem spora ilość wody, która 
w trakcie użytkowania i sukcesywne-
go sezonowego „zasilania” ma niewiel-
kie szanse, aby w całości odparować. 
Koryta odwodnienia liniowego to 
miejsce, których trwałe uszczelnie-
nie jest bardzo często niedoceniane 

Fot. 5 Ι  Wyciek wody z połączenia ściana 
garażu–płyta denna

Fot. 6 Ι  Ślady korozji rusztu wskazują na 
długotrwałe zaleganie wody w linii 
koryta

Fot. 7 Ι  Rozszczelnione dylatacje

Fot. 8 Ι  Dzikie dylatacje w posadzce
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przez projektantów i  wykonawców. 
Przenikanie wody pod posadzki użyt-
kowe garażu w konsekwencji skutkuje 
przedostawaniem się powstałego lu-
stra wody na klatki schodowe, nisz-
czeniem wewnętrznych ścian i  wy-
kładzin, zalewaniem tzw. szachtów 
windowych. Bardzo często w klatkach 
schodowych stosuje się tynki gipso-
we, które szybko ulegają degradacji, 
a  pojawienie się wody w  komorach 
dźwigów windowych to oczywisty po-
wód dla służb UDT do zablokowania 
możliwości użytkowania wind. 
Stosowane technologie wykonywania 
posadzek garażowych z zaprojektowa-
nymi korytami odwodnienia liniowego 
często polegają na wcześniejszym za-
instalowaniu tych koryt i „dolaniu” do 
wysokości krawędzi koryta posadzek 
użytkowych odpowiednio wyprofilowa-
nych (spadki w  kierunku zamocowa-
nego koryta). Uzyskanie szczelności 
między korytami odwodnienia liniowego 
i posadzką jest efektem dopasowania 
się wzajemnie pionowych płaszczyzn 
koryta i  posadzki. W  momencie wią-
zania betonowej warstwy posadzko-

Rys. Ι  Rysunek do projektu wykonawczego remontu klatek schodowych w poziomie garażu

Fot. 9 Ι  Wyciek soli budowlanych na pojazdy 
– prowizoryczne zabezpieczenie

pująca w halach garażowych zarówno 
w okresach letnich, jak i zimowych nie 
sprzyja parowaniu. Może dochodzić 
zatem do wieloletnich kumulacji wody 
pod płytą garażową i  wytwarzaniu 
znacznych i licznych zastoin wody mię-
dzy warstwami płyty dennej i posadzki 
użytkowej. 
Dodatkowym miejscem przenika-
nia wody ociekowej pod posadzkę 
są nieszczelne dylatacje skurczowe 
wykonane w  posadzce lub powstałe 
samoczynnie tzw. dylatacje dzikie. 
To miejsca, w  których również woda 
ociekowa przedostaje się pod posa-
dzki użytkowe. 

4. Kolejną przyczyną przenikania wody 
do hali garażowej jest woda ociekowa, 
która przedostaje się do poszczegól-
nych poziomów garażu (w przypadku 
garaży wielopoziomowych) na skutek 
nieszczelności dylatacji w posadzkach 
międzykondygnacyjnych oraz na sku-
tek przenikania przez nieszczelności 
wdłuż koryt odwodnienia liniowego do 
stropu konstrukcyjnego i tam z kolei 
przez spękania występujące w  stro-
pie. Ten rodzaj przenikającej wody 

wej (na skutek występowania zjawi-
ska skurczu) dochodzi do pojawienia 
się mikroszczelin pomiędzy korytem 
odwodnienia liniowego i  posadzką. 
Te mikroszczeliny to jest dokładnie 
to miejsce, którym woda ociekowa  
dostaje się pod koryto i  jednocześnie 
poprzez nierówności posadzki ga-
rażowej względem płyty dennej, od 
spodu, na płaszczyznę płyty lub stro-
pu pośredniego. Powstające lustro 
wody pod posadzką nie jest widoczne 
dla użytkownika i w żaden sposób nie 
można go kontrolować. Dopiero znisz-
czenia tynków i widoczne zawilgocenia 
ścian oznaczają istnienie problemu.
Zdarza się, że wzdłuż szczelin między 
korytem a  warstwą posadzki użytko-
wej stosowane są wypełnienia ela-
styczne, jednak ich trwałość ze wzglę-
du na ruch kołowy bardzo często nie 
jest zbyt duża i wystarczą pojedyncze 
uszkodzenia tzw. nitki uszczelniającej, 
aby woda migrowała pod koryta. Trzeba 
mieć świadomość, że woda, która się 
dostaje pod płytę użytkową w garażu, 
ma bardzo utrudnione możliwości od-
parowania, gdyż temperatura wystę-
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jest bardzo niebezpieczny dla pojaz-
dów znajdujących się na niższej kon-
dygnacji ze względu na to, że woda, 
przenikając przez warstwy konstruk-
cyjne stropu kondygnacji górnej, za-
biera ze sobą dużą ilość związków 
chemicznych tzw. soli budowlanych, 
które wyciekając od spodu stropu po-
średniego hali garażowej – osadzają 
się na karoseriach pojazdów i  mają 
niezwykle niszczący wpływ na struk-
turę powłok lakiernicznych samocho-
dów. Jednocześnie przenikanie wody 
przez płyty stropowe pośrednie w ga-
rażach wielopoziomowych powoduje 
korozję stali zbrojeniowej i w sytuacji, 
gdy taki stan dłużej się utrzymuje, 
może mieć istotny wpływ na wytrzy-
małość i nośność samej konstrukcji.
Do tego samego rodzaju problemów 
można zaliczyć bardzo częste zja-
wisko przenikania wody przez nie-
szczelności występujące przy tzw. 
rurażu, czyli miejsc przechodzenia 
przez strop rur różnego przeznacze-
nia (najczęściej problemy sprawia-
ją tzw. peszle, którymi się prowadzi 
okablowanie elektryczne). Brak prawi-
dłowego i trwałego uszczelnienia tych 
elementów od naporu wody powoduje 
często bardzo intensywne wycieki.

uszczelnienie od wewnątrz technika-
mi iniekcyjnymi, może nastąpić wyciek 
wody na kolejnych odcinkach dylatacji.  
Należy się liczyć z tym, że proces ten 
będzie wymagał kontynuacji iniekcji aż 
do pełnego wypełnienia całej długości 
szczeliny dylatacyjnej, również na od-
cinkach, które do tej pory nie stwa-
rzały problemu nieszczelności. 
Szczeliny dylatacyjne to miejsce, 
gdzie woda nie tylko przenika przez 
płytę stropową, ale również przez pio-
nowe dylatacje w  słupach konstruk-
cyjnych (stanowiące kontynuację dy-
latacji poziomych) może dostawać się 
pod posadzkę użytkową garażu. Wielu 
wykonawców czy inwestorów próbu-
je obejść konieczność uszczelnienia 
dylatacji od zewnątrz lub wykonania 
iniekcji, która oczywiście często 
się wiąże ze znacznymi kosztami, 
i decyduje się na uszczelnienie przez 
wypełnienie od wewnątrz dylatacji 
masami trwale plastycznymi. Oczywi-
ście jest to zabieg, który na pewien 
czas daje pozytywny skutek, jednak 
woda, która tam się kumuluje, z cza-
sem powoduje wypłukanie uszczelnie-
nia i problem pojawia się od nowa. 
W  przypadku nieszczelności wynika-
jących z  rys i  spękań znajdujących 
się w  ścianach fundamentowych 

Fot. 10 Ι  Brak szczelności tzw. rurażu

Rodzaje technologii  
remontowych/naprawczych
Wykonanie uszczelnień dylatacji 
znajdujących się w stropach powinno 
być prowadzone (jeśli to możliwe) za-
wsze od naporu wody, czyli od strony 
zewnętrznej. Wiąże się to z demon-
tażem poszczególnych warstw lub 
elementów małej architektury od ze-
wnątrz i jest związane z reguły z wy-
konywaniem odkrywek lub demonta-
żem okładziny betonowej typu kostka 
do momentu uzyskania odkrywki pły-
ty stropowej oraz powłok izolacyj-
nych wykonywanych w  linii dylatacji. 
Po oczyszczeniu i  zlokalizowaniu linii 
dylatacyjnej konieczne jest oczysz-
czenie szczeliny, wykonanie jej re-
profilacji, czyli ukształtowania w taki 
sposób, aby mogły zostać prawidło-
wo zamocowane odpowiednie taśmy 
dylatacyjne, wypełnienie szczeliny 
sznurami i  wykonanie uszczelnienia 
z  użyciem specjalnych taśm dylata-
cyjnych wzdłuż szczeliny z  zastoso-
waniem  systemu zapraw i  klejów 
w dużej części opartych na żywicach 
epoksydowych. Uszczelnienie to jest 
z  reguły największym gwarantem 
odtworzenia szczelności dylatacji, 
jednak zdarza się często, że zabu-
dowa zewnętrzna oraz warunki użyt-
kowania nie pozwalają na ingerencję 
w  strefie dylatacji od góry, czyli od 
zewnątrz.
W  takich sytuacjach stosowane są 
techniki iniekcyjne polegające na 
aplikacji w  przestrzeń szczeliny od-
powiednich żywic zarówno poliureta-
nowych, jak i  żeli akrylowych, które 
na skutek styku z wilgocią pęcznieją, 
a  jednocześnie dają możliwość ela-
stycznego i  szczelnego wypełnienia 
gwarantującego zablokowanie moż-
liwości wejścia wody w  przestrzeń 
szczeliny. Trzeba jednak pamiętać, 
że tego typu techniki to tzw. przega-
nianie wody, czyli w  sytuacji, w  któ-
rej wykonamy na pewnym odcinku 

Fot. 11 Ι  Dylatacja konstrukcyjna – naprawa 
od naporu wody
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największą skuteczność daje wykony-
wanie powłoki hydroizolacyjnej, najczę-
ściej bitumicznej (rolowej lub w postaci 
mas bitumicznych jedno- lub dwuskład-
nikowych) od zewnątrz budynku. 

wicach lub komponentach akrylowych.
Uszczelnienie koryt odwodnienia li-
niowego polega najczęściej na wykona-
niu tzw. rozszczelnienia styku koryta 
z posadzką, montażu sznurów wypeł-
niających i aplikacji specjalnych trwale 
elastycznych i odpornych na występu-
jącą w garażach chemię wypełnień. 
Należy jednak pamiętać, że likwida-
cja przenikania wody do garażu to 
zabieg konieczny, jednak niegwa-
rantujący szybkiego efektu suchych 
pomieszczeń. Pod posadzkami użyt-
kowymi pozostaje przecież nagro-
madzona woda, która przez jakiś 
czas może oddziaływać na ściany 
klatek schodowych.  

Fot. 12 Ι  Dylatacja konstrukcyjna

Fot. 13 Ι  Dylatacje obwodowe

Fot. 14 Ι  Zamocowane tzw. pakery, przez 
które podawane są preparaty  
iniekcyjne

Fot. 15 Ι  Wypłukane przez zgromadzoną 
wodę uszczelnienie masą szczeliny 
dylatacji od wewnątrz

Fot. 16 Ι  Odkrywka strefy ścian fundamento
wych i wykonanie izolacji

Jednak w przypadku garaży podziem-
nych często kilkukondygnacyjnych 
odkrywka już zabudowanego terenu 
zewnętrznego jest niemożliwa lub 
bardzo kosztowna. Z  pomocą przy-
chodzą zatem, podobnie jak w  przy-
padku dylatacji, techniki iniekcyjne, 
które polegają na wprowadzeniu żywic 
iniekcyjnych w  spękania, dokonując 
uszczelnienia i  jednocześnie skleje-
nia. W przypadku ścian szczelinowych 
lub rozwiązań murowanych doskonale 
się sprawdzają techniki iniekcji tzw. 
strukturalnej, polegające na nasącze-
niu preparatami iniekcyjnymi całego 
przekroju ściany, lub techniki iniekcji 
kurtynowej. Techniki iniekcji kurtyno-
wej polegają na wprowadzeniu poza 
obrys ściany w  grunt specjalnych 
żeli uszczelniających, które rozkła-
dając się na płaszczyźnie ściany od 
zewnątrz (na styku z  gruntem), do-
konują uszczelnienia przez powstanie 
powłok uszczelniających (nakłada-
jacych się na siebie „parasoli” z  żeli  
uszczelniających.
Kolejnym przypadkiem jest połącze-
nie ścian fundamentowych z  płytą 
denną lub ławami fundamentowymi. 
W  tych miejscach problem wynika 
najczęściej z  braku lub z  nieumie-
jętnego wbudowania elementów 
uszczelniających w  postaci wałków 
bentonitowych czy sznurów iniekcyj-
nych. W  sytuacji, w  której dochodzi 
do betonowania ścian pionowych, 
ewentualne elementy uszczelnień nie-
zabezpieczone w  odpowiedni sposób 
ulegają wypłukaniu, przesunięciu, co 
powoduje rozszczelnienie w  danym 
miejscu. Najkorzystniejszym sposo-
bem uszczelniania tego typu miejsc 
jest wykonanie powłoki zewnętrznej 
na styku ława fundamentowa lub pły-
ta i ściana; w przypadku niemożności  
dotarcia  do tego miejsca pozosta-
ją techniki iniekcyjne polegające na 
wprowadzeniu w dane miejsce odpo-
wiednich preparatów opartych na ży-
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Pytanie do eksperta 

U  kładanie papy zgrzewalnej jest najpopularniejszym 
sposobem wykonywania izolacji poziomej pod ściana-
mi. Jeżeli taka izolacja znajduje się powyżej poziomu 

terenu, nie stwarza ona żadnych zagrożeń. Niestety, często 
takie rozwiązanie przyjmuje się także w ścianach piwnic za-
głębionych na co najmniej 1,5 m w gruncie. Wtedy izolacja 
z papy okazuje się dość ryzykowna, ponieważ brak mocne-
go zespolenia z podłożem umożliwia ruch ścian w pewnym 
zakresie. W wyniku parcia gruntu na ścianę, nieobciążoną 
jeszcze kolejnymi kondygnacjami, dochodzi do obciążeń ści-
nających, powodujących uszkodzenie zewnętrznej izolacji 
przeciwwodnej. 
Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie materiałów ze-
spolonych zarówno z betonem fundamentu, jak i z materiałem 
ściennym. Beton musi być starannie oczyszczony i odpowied-
nio zagruntowany, później układa się co najmniej 2 warstwy 
tzw. szlamu uszczelniającego, a na ostatnią, jeszcze świeżą 
warstwę szlamu układa się zaprawę murarską i muruje się 
pierwszą warstwę ściany piwnicy. 

Wybór rodzaju szlamu – sztywnego lub elastycznego jest nie 
tylko kwestią tzw. gustu. Należy pamiętać, że istotny doda-
tek tworzyw sztucznych w szlamach elastycznych powodu-
je podwyższenie szczelności w stosunku do pary wodnej, co 
może być w tym przypadku korzystne. Z drugiej jednak strony 
szlamy sztywne twardnieją wyłącznie na drodze hydraulicznej 
i  osiągają ostateczne wła-
ściwości niezależnie od wa-
runków schnięcia.  

Jarosław Gasewicz
Remmers

Dlaczego warto odejść od papy jako izolacji poziomej pod wznoszonymi 
ścianami piwnic?

Pytanie do eksperta 

P odstawą każdego domu jest fundament. Należy do-
kładnie przemyśleć, w  jaki sposób zabezpieczyć 
przestrzeń, w  której za kilka miesięcy zamieszkają 

lokatorzy, przed wpływem podciągania kapilarnego, promie-
niotwórczego radonu, zagrzybienia. 
Inaczej będzie wyglądało zabezpieczenie budynku podpiwni-
czonego, a  inaczej parterowego. Innych materiałów hydro- 
i termoizolacyjnych użyjemy, gdy budynek jest posadowiony 

na gruntach spoistych, 
a  innych, gdy budujemy go 
na gruntach przepuszczal-
nych. Niezwykle istotną 
sprawą jest poziom wód 
gruntowych oraz rodzaj za-

stosowanej termoizolacji do pionowej ochrony ścian funda-
mentowych.
Wzajemne zależności wymienionych czynników powodują, 
że sposób, w  jaki ostatecznie zabezpieczymy budynek, nie 
jest prostą sprawą. Na te istotne pytanie daje odpowiedź 
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej RT 
ITB 1130/2014 opisująca rozwiązania hydroizolacji części 
podziemnych obiektów budowlanych w zależności od różno-
rodnych warunków gruntowo-wodnych i zastosowanych ma-
teriałów hydro- i  termoizolacyjnych. Rozwiązania Systemu 
Bezpieczny Fundament w  formie ideowych rysunków tech-
nicznych wraz z  detalami znajdują się również na stronie 
www.fundament.icopal.pl. 
Wszystkich zainteresowanych zachęcam do lektury tejże 
rekomendacji i do tego, aby mocno stąpając po ziemi rozpo-
czynali budowę domu od prawidłowo zaprojektowanych i wy-
konanych fundamentów.  

W jaki sposób zabezpieczyć dom przed wodą gruntową?

mgr inż. Grzegorz Gładkiewicz
doradca techniczny Icopal S.A.
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Trudno sobie wyobrazić współczesne 
budownictwo bez szeroko pojętych 
hydroizolacji, których celem jest od-

cięcie obiektu od wpływu wilgoci zarówno 
w strefach podziemnych, jak i znajdują-
cych się nad gruntem (np. tarasy, balko-
ny, łazienki). 
W przypadku gdy rozpatrywane są stre-
fy podziemne, w  pewnych niekorzyst-
nych sytuacjach woda może działać 
pod ciśnieniem. Dokładnie rozpatruje 
ten przypadek norma DIN 18195 cz. 6,  
która wskazuje sposób przeprowadza-
nia prac izolacyjnych. W  takich sytu-
acjach, w  bogatej ofercie Schomburg 
projektanci, wykonawcy oraz inwestorzy 
znajdą kompletne rozwiązania oparte na 
bitumicznych masach uszczelniających 
(popularnie nazywanych KMB). Są to 
jednoskładnikowe (COMBIDIC-1K) lub 
dwuskładnikowe (COMBIDIC-2K, COM-
BIFLEX-EL, COMBIFLEX-C2/S, COM-
BIFLEX-C2/P) masy oparte na bitumach 
modyfikowanych polimerami. Nanoszone 
na odpowiednio przygotowane i zagrun-
towane (przy pomocy ASOL-FE) podłoże. 
Aplikacja ww. produktów może być ręcz-
na lub maszynowa. 

Oprócz mas bitumicznych typu KMB 
popularne są samoprzylepne membrany 
bitumiczne, klejone na zimno, popular-
nie nazywane KSK. KSK-Abdichtungs-
bahn firmy Schomburg to membrana 
bitumiczna stosowana do skutecznego, 
trwałego uszczelniania części podziem-
nych budowli przeciwko wilgoci grunto-
wej, niestojącej wodzie (zgodnie z  DIN 
18195-4). Stosowana do uszczelniania 
poziomych i  nachylonych powierzchni 
(zgodnie z DIN 18195-5) oraz przeciwko 
wodzie bezciśnieniowej (DIN 18195-5). 
W przypadku obszarów jak balkony, tara-
sy, baseny zaleca się użycie mineralnych 
zapraw uszczelniających, określanych 
jako szlamy uszczelniające lub mikro-
zaprawy. Jest to też związane z  wła-
ściwościami tych zapraw, które umoż-
liwiają później wykonanie na izolowanych 
powierzchniach okładzin ceramicznych 
z użyciem zapraw klejowych. Są to dwu-
składnikowe, elastyczne, mineralne, mo-
dyfikowane polimerami zaprawy uszczel-
niające (AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, 
AQUAFIN-RS300) pra cujące w  grubo-
ściach rzędu 2–2,5 mm. Występują tak-
że jednoskładnikowe sztywne (AQUA- 
FIN-1K), pracujące zasadniczo na pod-
łożach monolitycznych. Ze względu na 
umiejscowienie (w  przypadku tarasów, 
balkonów, basenów) pod zastosowa-
nymi okładzinami, popularnie nazywane 
uszczelnieniami zespolonymi, których 
szczelność zapewniona jest poprzez od-
powiednio dobrany stos kruszywa oraz 
dodatki modyfikujące i  hydrofobizujące, 
oparte na polimerach. 
W  celu zapewnienia szczelności całego 
układu, na powierzchnie pionowe, pozio-
me oraz strefy przejściowe stosowane 
są systemowe elementy uzupełniające:  

SCHOMBURG POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18A, 99-300 Kutno
tel. 24 254 73 42, fax 24 253 64 27

biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

Wybrane hydroizolacje 
SCHOMBURG w zarysie

taśmy ASO-Dichtband-2000, ASO-
-Dichtband-2000-S, narożniki wewnętrz-
ne i zewnętrzne, manszety ścienne i pod-
łogowe, których celem jest zapewnienie 
szczelności w miejscach krytycznych, ta-
kich jak naroża ściana–podłoga, dylatacje, 
przejścia instalacji przez powierzchnie 
ścian lub podłóg. 
Inną filozofią wykonywania powłok 
uszczelniających jest ADF-Balkonfolie. 
ADF-Balkonfolie jest stosowana jako 
warstwa uszczelniająca i odsprzęgająca 
na podłożach przewidzianych do wyko-
nania prac okładzinowych z płytek cera-
micznych, kamienia naturalnego, kamie-
nia sztucznego. Może być stosowana na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 
Do prowadzenia pac uszczelniających 
na podłożach betonowych obciążonych 
dodatnim lub ujemnym parciem wody 
wykorzystywany jest AQUAFIN-IC. Jest 
to jednoskładnikowa, mineralna zaprawa 
do uszczelniania struktury betonu po-
przez krystalizację. Proces uszczelnia-
nia zachodzi w wyniku reakcji z wilgocią 
i  wolnym wapnem występującym w  be-
tonie, tworząc nierozpuszczalne związki 
krystaliczne zamykające kapilary, a także 
szczeliny powstałe w wyniku skurczów. 
Opisane produkty pokazują pewien za-
kres oferty firmy Schomburg dotyczą-
cy izolacji i  hydroizolacji wybranych po-
wierzchni oraz budowli.  

mgr inż. Rudolf Juszczyk
doradca techniczny Schomburg Polska Sp. z o.o.

artykuł sponsorowany
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Pytanie do eksperta 

S trefa krawędziowa tarasu to najbardziej obciążony ele-
ment jego konstrukcji ze względu na umiejscowienie. 
Już na początkowym etapie prac tarasowych, 

związanych z  wykonaniem warstwy spadkowej i  docisko-
wej, montażem obróbki blacharskiej oraz balustrady, może 
dojść do popełnienia błędów, które skutkują późniejszą, 
przyśpieszoną destrukcją. Brak odpowiedniego spadku 
(min. 1,5%), niewłaściwe zagęszczenie i grubość warstwy 

dociskowej, nieodpowied-
nie, a  przez to osłabia-
jące konstrukcję montaż 
i  uszczelnienie podpór ba-
lustrady lub nieodpowied-
nie osadzenie elementów 

odprowadzających wodę to jedne z  najczęstszych grze-
chów wykonawców. 
Kolejną kwestią jest dobór materiałów i ich jakość. W stre-
fie krawędziowej jednymi z  najważniejszych elementów są 
warstwa hydroizolacji i  obróbka blacharska. Pomijając kwe-
stie ich prawidłowego wbudowania, należy zwrócić uwagę na 
to, aby materiały te miały potwierdzone, wysokie parametry 
techniczne. W przypadku najpopularniejszych mineralnych za-
praw uszczelniających warto postawić na produkty spraw-
dzone, których jakość została potwierdzona na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat ich stosowania i jest poparta stosownymi 
badaniami oraz obiektami referencyjnymi, na których zostały 
zastosowane. Ich cechą jest to, że oprócz standardowych 
parametrów, takich jak zdolność do zachowania elastyczności 
w  niskich temperaturach i mostkowania pęknięć, pozwalają 
chronić beton przed karbonatyzacją oraz agresją chemicz-
ną w  postaci chlorku sodu, które to czynniki są przyczyną 
najpoważniejszych uszkodzeń. Z  kolei najlepszym wyborem, 
jeżeli chodzi o obróbki blacharskie, są specjalnie ukształtowa-
ne profile aluminiowe pokryte odpowiedniej grubości powłoką 
poliestrową chroniącą przed korozją.  

Dlaczego do największej destrukcji tarasu dochodzi najczęściej  
w jego strefie krawędziowej?

Piotr Kuglin
kierownik Działu Technicznego 
MAPEI Polska

WYROBY HYDROIZOLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU STOSOWANE  
W CZĘŚCIACH PODZIEMNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI UJĘTE W NORMIE  
PN-EN 13967:2012. 
WYMAGANIA I WARUNKI STOSOWANIA. PORADNIK

Barbara Francke
Wyd. 1, str. 25, oprawa miękka, seria „Instrukcje, wytyczne, poradniki”, zastępuje poradnik 483/2013,  
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015.

W publikacji zaprezentowane są interpretacje sformułowań zawartych w normie PN-EN 13967:2012, dotyczące za-
kresu stosowania wyrobów hydroizolacyjnych z tworzyw sztucznych i kauczuku, wymagań, metod badań i systemów 
oceny zgodności.

l iteratura fachowa
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Przy tym firma Remmers zawsze 
proponowała systemowe rozwią-
zania – zestawy różnych wyrobów 

dopasowanych do siebie i  wzajemnie 
uzupełniających się. Ta idea przyświeca 
firmie po dziś dzień, aczkolwiek w ciągu 
kilkudziesięciu lat działalności zmieniły 
się receptury, nakłady i nazwy podsta-
wowych produktów. Nieustannie prowa-
dzono prace rozwojowe oraz zbierano 
doświadczenia praktyczne. W  efekcie 
oferowane są obecnie bardzo dojrza-
łe systemy powłok hydroizolacyjnych 
sprawdzające się w najróżniejszych za-
stosowaniach oraz gwarantujące nie-
zwykłe bezpieczeństwo.
W związku z obchodzonym w tym roku 
jubileuszem dwudziestoletniego działa-
nia w  Polsce, firma Remmers zinten-
syfikowała działania, których celem jest 
zwiększenie udziału w  rynku nowocze-
snych izolacji przeciwwodnych. Firma 
może już w tej chwili pochwalić się zna-
czącym udziałem w tym segmencie ryn-
ku wyrobów hydroizolacyjnych. Ale ist-
nieją możliwości poprawienia sytuacji, 
szczególnie poprzez rozpowszechnia-
nie systemowych, bardzo skutecznych 
i  trwałych rozwiązań zastępujących 
powszechnie spotykany wariant tanie-
go malowania na czarno. W wielu miej-
scach nie ma już potrzeby przekonywa-
nia, że dwukrotne pomalowanie ściany 
czarną emulsją bitumiczną nie oznacza 
wykonania izolacji przeciwwodnej. Jest 
to między innymi efekt dwudziestolet-
niej działalności pracowników i  współ-
pracowników firmy Remmers. 
W  ostatnich miesiącach Remmers 
promuje przede wszystkim systemo-
we hydroizolacje z  użyciem materiału 
Multi-Baudicht 2K na bazie cemen-
towo-polimerowej. Wielkimi zaletami 
tego wyrobu są: szybkie schnięcie (po 

Jarosław Gasewicz
Już od kilkudziesięciu lat Remmers to znana i ceniona marka mię-
dzy innymi w dziedzinie nowoczesnych hydroizolacji budowlanych. 

18 godzinach powłoka jest wyschnięta 
w  całym swoim przekroju), znakomita 
przyczepność do podłoży mineralnych, 
a  także starych bitumów i  tworzyw 
sztucznych oraz bardzo dobra ela-
styczność wyrażająca się między inny-
mi zdolnością mostkowania rys o  roz-
wartości do 2 mm. Multi-Baudicht 2K 
może być użyty m.in. do wykonania izo-
lacji przeciwwodnej na ścianach styka-
jących się z gruntem, na fundamentach 
i  betonowych podkładach jako izolacja 
pozioma pod ścianami lub pod posadz-
ką, w zbiornikach wody, gdy wymagana 
jest powłoka o podwyższonej elastycz-
ności, na tarasach i  w  pomieszcze-
niach mokrych – jako tzw. izolacja 
podpłytkowa. W każdym przypadku sto-
sowane są oczywiście dodatkowe ma-
teriały do gruntowania, wyrównania, 
doszczelnienia detali itp. Materiał ten 
jest kolejną generacją tzw. elastycz-
nych szlamów uszczelniających, ale 
właściwości poprawiono w tak wysokim 
stopniu, że nie powinno się porówny-
wać tego materiału z tradycyjnymi ela-
stycznymi szlamami uszczelniającymi, 
takimi jak bardzo popularny Remmers 
Elastoschlämme 2K.
Remmers nie zapomina także o  kla-
sycznych grubowarstwowych powło-
kach bitumicznych modyfikowanych 
tworzywami sztucznymi. Bardzo dobrą 
opinią cieszy się jednoskładnikowy Profi-
-Baudicht 1K; wielu wykonawców i pro-
jektantów ceni sobie dwuskładnikowy 
materiał K2 Dickbeschichtung. Od nie-
dawna w ofercie pojawiły się nowe wy-
roby w tej grupie: Eco 1K oraz Eco 2K, 
przeznaczone głównie do rozprowadza-
nia poprzez sieci hurtowni materiałów 
budowlanych. Są to materiały z wypeł-
niaczem styropianowym, przeznaczone 
do aplikacji ręcznej. Celem rozpoczy-

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

remmers@remmers.pl
www.remmers.pl

Remmers  
– ofensywa na rynku hydroizolacji budowlanych

nającej się właśnie akcji promocyjnej 
jest z  jednej strony upowszechnienie 
solidnej technologii wykonania powło-
ki hydroizolacyjnej na podziemnych 
częściach budowli, a  z  drugiej strony 
poprawienie dostępności i  ułatwienie 
zakupu podstawowych składników sys-
temowego rozwiązania.
Poprawie świadomości wykonawców jak 
i projektantów służą regularne szkole-
nia organizowane w siedzibie firmy oraz 
wszędzie tam, gdzie pojawi się grupa 
zainteresowana rozwiązaniami ofero-
wanymi przez firmę Remmers. Nawet 
przy zakupie w  hurtowni możliwe jest 
zorganizowanie szkolenia bezpośred-
nio na budowie, dzięki czemu właściwe 
prace z reguły wykonywane są szybciej, 
sprawniej oraz bez nikomu niepotrzeb-
nych błędów.  

artykuł sponsorowany
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Pytanie do eksperta 

Izolacje polimocznikowe to z  reguły materiały bar-
dzo mocne i  elastyczne. Są odporne na uderzenia 
oraz  przebicie. Podczas normalnego użytkowania nie 

ulegają zniszczeniu.
Zazwyczaj za uszkodzenia izolacji odpowiedzialne są ekipy 
budowlano-remontowe, które wykonują swoje zadania już 
po nałożeniu izolacji (etap wykończeniowy). Najczęściej 
spotykane uszkodzenia to przebicia ostrym narzędziem lub 
przecięcia, np. szlifierką kątową. Należy je naprawiać ma-
teriałem tej samej klasy, tj. żywicami polimocznikowymi. Nie 
ma jednak potrzeby uruchamiania agregatu natryskowego, 
aby naprawić 1 m2 powierzchni. Obecnie dostępne są na 
rynku systemy naprawcze dedykowane małym powierzch-
niom. Wielką zaletą izolacji polimocznikowych jest to, iż są 
one trwale zespolone z podłożem i w przypadku przebicia 
nie następuje migracja wody pod izolację.
Izolacja o grubości 2 mm w zupełności wystarcza, aby 
zapewnić poprawną hydroizolację np. basenu. Polimocz-
niki charakteryzują się dobrą elastycznością i przykrywa-

ją rysy w betonie (spełniają klasę A5 wg PN-EN 1062-7). 
W szczególnych przypadkach, np. w miejscach szczególnie 
narażonych na uszkodzenia, można zastosować warstwę 
izolacji o grubości 3 mm. Do basenów polimocznik nadaje 
się doskonale ze względu na dobrą przyczepność nie tylko 
do betonu, ale także do metalu czy PVC. Izolacja takiego 
basenu polimocznikiem nie wymaga stosowania do uszczel-
niania detali dodatkowych materiałów. 

Czy izolacje polimocznikowe są podatne na uszkodzenia/przebicia  
i jak można naprawić uszkodzenia?

Karina Dąbrowska 
główny technolog 

Alma-Color Sp. z o.o. 

Pytanie do eksperta 

W ystające pręty zbrojeniowe czy na przykład igłofil-
try pracujące na powierzchni planowanej konstruk-
cji znacznie ograniczają swobodę doboru izolacji. 

Próby stosowania materiałów rolowanych, takich jak papy 
i membrany foliowe, są raczej skazane na niepowodzenie. 

W  tej sytuacji proponuję 
zastosować przed wyla-
niem mieszanki betonowej 
izolację w  postaci posyp-
ki mineralnym, cemento-

wym produktem uszczelniającym, który wtopi się w  spód 
i  uszczelni płytę betonową. Do wyboru są uszczelniające 
szlamy cementowe i  cementowe produkty krystalizujące 
oferowane przez kilku producentów. Korzystniej jest zasto-
sować te krystalizujące izolacje, których zasada działania 
polega na penetrowaniu struktury betonu i zabudowywaniu 
mikrorys oraz kapilar nierozpuszczalnymi kryształami. 
W  ten sposób łączy się prostotę i  szybkość wykonania 
z  dużą skutecznością izolacji zapewniającej ochronę przed 
agresywnością środowiska oraz dostępem wody gruntowej. 
Nie ma też problemu osłabienia podparcia na palach w miej-
scu warstwy izolacyjnej, bo cementowy produkt uszczel-
niający ma wysoką wytrzymałość na ściskanie, a w trakcie 
wylewania mieszanki betonowej produkt wtapia się w spód 
płyty betonowej. Takie rozwiązanie zastosowano między in-
nymi przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. 

inż. Marek Mularczyk
Hydrostop

Wykonujemy konstrukcje na gruncie o niskiej nośności, podparte palami.  
Jak nałożyć ciągłą izolację przy takim posadowieniu budowli, gdy z poziomu 
chudego betonu wystają pręty zbrojeniowe?
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