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HydroizolacjaHydroizolacja przyziemnych części 
nowo wznoszonych budynków

Wszelkie naprawy czy konserwacje elementów 
budynku znajdujących się poniżej poziomu gruntu 

są szczególnie uciążliwe i kosztowne. 
Dlatego tak ważne jest, aby hydroizolacja, 

którą wykonuje się w tych miejscach, miała taką samą 
trwałość jak chronione elementy budowli. Bartłomiej Monczyński

Wykonanie powłok hydroizo-
lacyjnych to wciąż najpopu-
larniejszy sposób ochrony bu-
dynków przed destrukcyjnym 
działaniem wody. Na naszym 
rynku mamy w tym zakresie 
bogaty wybór materiałów o co-
raz lepszych i bardziej zróżnico-
wanych właściwościach. Oczy-
wiście możliwe jest również 
takie wykonanie konstrukcji 
budynku, aby bez dodatkowych 
warstw chroniących stanowi-
ła ona element nienasiąkliwy 
i nieprzepuszczalny dla wody, 
jednak w tym artykule zajmie-
my się hydroizolacją w kontek-
ście powłok ochronnych. 

Aby taka hydroizolacja była 
skuteczna i funkcjonalna, musi 
spełniać przede wszystkim na-
stępujące warunki [3]:
  stanowić ciągły i szczelny 

układ oddzielający budynek 
lub jego część od wody lub 
pary wodnej,
  ściśle przylegać do izolowa-

nego podłoża,
  izolacja pozioma powinna 

w sposób ciągły (bez przerw) 
przechodzić w izolację pio-
nową.

Rodzaje hydroizolacji 

Ze względu na miejsce usytuo-
wania rozróżnia się izolacje [3]:
  pionowe – chroniące ściany 

piwnic przed wilgocią, wodą 
gruntową oraz opadową 
przesączającą się w grun-
cie przy ścianie; powinny 
być one wyprowadzane 
30–50 cm nad powierzchnię 
terenu [3, 9];

  poziome – chroniące ściany 
przed kapilarnym podcią-
ganiem wody; najczęściej 
są one układane na ławach 
lub płytach fundamento-
wych, pod posadzką naj-
niższej kondygnacji, czyli 
piwnicy lub parteru budyn-
ku niepodpiwniczonego, 
oraz w ścianach piwnic pod 
stropem; jeżeli strop piwni-

Funkcje hydroizolacji
Przez pojęcie hydroizolacji części budynku 
stykającej się z gruntem należy rozumieć 
jego ochronę w całości lub w części przed 
wnikaniem i/lub przenikaniem wody, któ-
ra może przyjmować postać wilgotności 
gruntu (wody włoskowatej), wody nie-
wywierającej ciśnienia hydrostatycznego 
(wody przesiąkającej) lub wody działającej 
pod ciśnieniem (wody zaskórnej lub grun-
towej) [1, 6]. 
Zadaniem hydroizolacji jest również ochro-
na przed agresywnymi związkami chemicz-
nymi znajdującymi się w gruncie – powstają 
one na skutek procesów gnilnych roślin lub 
procesów chemicznych [7]. Wraz z wodą 
mogą wnikać do budynku, powodując jego 
destrukcję.

cy znajduje się poniżej po-
wierzchni terenu, izolację 
poziomą dodatkowo układa 
się w miejscu, w którym po-
winno się zakończyć izolację 
pionową;

  płaszczyznowe – tj. takie, 
które usytuowane są pod 
kątem większym niż 0° 
i mniejszym niż 90° w sto-
sunku do poziomu [4].

Uwzględniając obciążenia wy-
woływane przez wodę, izolacje 
można natomiast podzielić na:
  przeciwwilgociowe – chro-

niące obiekty przed dzia-
łaniem wilgoci zawartej 
w gruncie oraz wody niewy-
wierającej ciśnienia hydro-
statycznego;

  przeciwwodne – zabezpie-
czające obiekty przed dzia-
łaniem wody wywierającej 
parcie hydrostatyczne;
  paroizolacje – chroniące 

obiekty przed szkodliwym 
oddziaływaniem kondensa-
cji pary wodnej wewnątrz 
przegród budowlanych.

Warunki 
gruntowo-wodne

Podział warunków gruntowo-
-wodnych wynika ze zdefi nio-
wania obciążeń, jakie woda 
gruntowa wywiera na budy-
nek [9]:
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gruntowych sięga nie wyżej 
niż 300 mm poniżej dolnej 
krawędzi fundamentu;
  woda wywierająca ciśnie-

nie – woda gruntowa, któ-
rej poziom okresowo lub 

na stałe znajduje się powy-
żej poziomu posadowienia 
fundamentu; obciążenie 
występuje niezależnie od 
głębokości posadowienia 
oraz rodzaju gruntu.
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  Tab. 1 Ι  Dobór izolacji na podstawie warunków gruntowo-wodnych [10]

Rodzaj elementu 
budowli

Rodzaj wody Sytuacja zabudowy
Rodzaj 

oddziaływania wody

Rodzaj 
wymaganego 
uszczelnienia

stykające się 
z gruntem 
ściany i płyty 
fundamentowe 
powyżej ustalonego 
poziomu wody 
gruntowej

woda kapilarna

woda 
błonkowa

woda 
infi ltracyjna

grunt dobrze przepuszczalny
k > 10-4 m/s

wilgotność gruntu 
i niespiętrzająca się 
woda infi ltracyjna

izolacja 
przeciwwilgociowa

grunt słabo 
przepuszczalny
k ≤ 10-4 m/s

z drenażem

bez drenażu spiętrzająca się woda 
infi ltracyjna izolacja przeciwwodna

poziome 
i nachylone 
powierzchnie 
na wolnym 
powietrzu 
i w gruncie

woda 
rozbryzgowa

woda 
infi ltracyjna

nawodnienie 
spiętrzone

użytkowane powierzchnie 
stropowe/dachowe

intensywnie zazielenione 
dachy/stropy

woda niewywierająca 
ciśnienia

duże obciążenie

izolacja 
przeciwwilgociowa

stykające się 
z gruntem 
ściany, podłogi 
i stropy poniżej 
zmierzonego 
poziomu wody 
gruntowej

woda 
gruntowa

woda 
powodziowa

każdy rodzaj gruntu, budynku 
i technologii budowania

woda działająca pod 
ciśnieniem z zewnątrz

izolacja 
przeciwwodna

  wilgoć  gruntowa – w grun-
cie występuje woda zwią-
zana kapilarnie i trans-
portowana siłą wiązania 
kapilarnego, również w kie-
runku odwrotnym do dzia-
łania siły ciężkości;

  niespiętrzająca się woda 
infi ltracyjna – w gruncie 
występuje woda przesącza-
jąca się, która nawet w czasie 
silnych opadów nie tworzy 
zastojów; z sytuacją taką 
mamy do czynienia, gdy 
zarówno grunt rodzimy 
powyżej i poniżej poziomu 
posadowienia fundamen-
tów, jak i obsybka stanowią 
grunty dobrze przepusz-
czalne (ich współczynnik 
przepuszczalności wynosi 
k > 10-4 m/s);
  spiętrzająca się woda infi l-

tracyjna – obciążenie wodą 
występuje, gdy fundament 
jest posadowiony do 3 m po-
niżej poziomu terenu, grunt 
rodzimy jest słabo przepusz-
czalny (współczynnik prze-
puszczalności k ≤ 10-4 m/s), 
a najwyższy poziom wód 

Fot. 1 Ι  Hydroizolacja przyziemnych części budynku musi być dobrana przy uwzględnieniu warunków 
gruntowo-wodnych
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Fot. 2 Ι  Izolacja piwnicy przy zastosowaniu cienkowarstwo-
wych izolacji bitumicznych 

Fot 2 Ι Izolacja piwnicy przy zastosowaniu cienkowarstwo

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE HYDROIZOLACYJNE

Bitumiczne masy 
powłokowe
Hydroizolacyjne masy powłoko-
we na bazie bitumów, określane 
również jako cienkowarstwowe 
izolacje bitumiczne (a nawet jako 
farby bitumiczne – niem. Bitumen-
anstrich), są najprostszym w za-
stosowaniu materiałem służącym 
do ochrony przyziemnej części 
budynku przed destrukcyjnym 
działaniem wody. 
W zależności od zastosowanego 
rozpuszczalnika można wśród 
nich wyróżnić [4]:
  masy na rozpuszczalnikach 

organicznych (asfaltowe, as-
faltowo-kauczukowe),
  dyspersje wodne.

Zastosowanie. Bitumiczne izola-
cje cienkowarstwowe stosowa-
ne są jako ochrona przed wodą 
niewywierającą ciśnienia. 
Charakterystyka. Tego typu po-
włoki mają pewną elastyczność, 
co jednak wiąże się z brakiem 
odporności na uszkodzenia me-
chaniczne. Należy zatem chro-
nić je przez wtopienie siatki lub 
zastosowanie warstwy ochronnej, 
np. z twardych płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS). Istotną za-
letą takich mas powłokowych jest 
możliwość (w niektórych przy-
padkach) nanoszenia na matowo-
-wilgotne podłoża oraz stosowa-
nia w połączeniu z polistyrenem 
(jeżeli nie zawierają rozpuszczal-
ników organicznych).

Bitumiczne materiały 
rolowe (papy)
Jest to materiał budowlany 
otrzymywany przez nasączenie 
masą bitumiczną osnowy z tek-
tury bądź z welonu z włókna 
szklanego lub 
poliestrowego. 
Najmniej trwałe 
są papy na osno-
wie z tektury bu-
dowlanej. Przy 
dłuższym kon-
takcie z wodą 
pod ciśnieniem 
tektura nasiąka 
i materiał traci 
właściwości hy-
droizolacyjne. 
Zdecydowanie 
lepiej spraw-
dzają się papy 
na osnowie 
z włókna szkla-
nego lub polie-
strowego. Jed-
nak największą 
popularnością 
cieszą się papy 
z g r z e w a l n e 
na osnowie 
z włókna szkla-
nego lub polie-
strowego, modyfi kowane two-
rzywami sztucznymi. Dodatek 
polimerów pozwala m.in. na po-
lepszenie elastyczności w niskiej 
temperaturze oraz zwiększa od-
porność na starzenie.
Zastosowanie. Papy wykorzy-
stywane są m.in. do wykonywa-
nia hydroizolacji przyziemnych 
części budynków w obszarze 
występowania ciśnienia hydro-
statycznego, zarówno krótko-, 
jak i długotrwałego [4]. Spraw-
dzają się zwłaszcza przy wyko-
nywaniu warstw izolacyjnych 
na dużych, równych płaszczyz-
nach, pozbawionych miejsco-
wych zagłębień lub karbów. 

Charakterystyka. Podczas wy-
konywania izolacji z papy ła-
twiej niż w innych technolo-
giach zapewnić równomierne 
właściwości powłoki uszczel-
niającej na całej powierzchni. 

Ponadto bezpośrednio po przy-
klejeniu materiału można przy-
stąpić do kolejnych robót, bez 
konieczności ochrony hydro-
izolacji przed zabrudzeniem 
oraz wpływem warunków at-
mosferycznych [8]. Wybierając 
izolacje rolowe, trzeba się jed-
nak także liczyć ze skompli-
kowaną obróbką tzw. miejsc 
krytycznych (np. przebić in-
stalacyjnych) czy narożników, 
trudnością zapewnienia cał-
kowitego zespolenia izolacji 
z podłożem, a także koniecz-
nością wykonywania ścianek 
dociskowych przy pionowych 
izolacjach przeciwwodnych.

Fot. 3 Ι  Wykonywanie izolacji przeciwwodnej z papy termo-
zgrzewalnej

Fot 3 Ι Wykonywanie izolacji przeciwwodnej z papy termo
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Fot. 4 Ι  Wykonywanie hydroizolacji z masy KMB metodą 
natryskową

Fot 4 Ι Wykonywanie hydroizolacji z masy KMB metodą

  Tab. 2 Ι  Sposób wykonywania izolacji przy zastosowaniu mas KMB [9] 

Obciążenie Wykonanie uszczelnienia
Minimalna grubość

warstwy suchej

wilgotność gruntu oraz niespiętrzająca się woda infi ltracyjna 2 procesy robocze* 3 mm

spiętrzająca się woda infi ltracyjna,
głębokość posadowienia ≤ 3 m,
poziom wód gruntowych min. 300 mm poniżej poziomu 
posadowienia

2 procesy robocze**
wkładka wzmacniająca 4 mm

* Nakładanie drugiej warstwy może być przeprowadzone metodą „świeże na świeże”.
** Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednia musi być na tyle wyschnięta, aby nie doszło do jej uszkodzenia.

Bitumiczne membrany 
samoprzylepne 
Potocznie określane skrótem KSK 
(niem. Kalkselbstklebebahnen). 
Zazwyczaj składają się z pasma 
uszczelniającego połączonego 
z bitumiczną warstwą klejącą [1]. 
Wyróżniają się niezwykle łatwą 
obróbką. Normy niemieckie [10] 
klasyfi kują dwa typy membran 
samoprzylepnych:
  izolacje na osnowie z ela-

stomerów z dodatkową war-
stwą klejącą – grubość war-
stwy uszczelniającej powinna 
być nie mniejsza niż 1,2 mm, 
a warstwy klejącej 0,8 mm; 
łączenie elementów między 
sobą oraz z podłożem wy-
maga zwilżania, podgrzewa-
nia ciepłym gazem (gorącym 
powietrzem) bądź zgrzewa-
nia palnikiem;
  samoprzylepne izolacje bitu-

miczne – składają się z samo-
przylepnej warstwy z mo-
dyfi kowanych tworzywami 
sztucznymi bitumów o gru-
bości min. 1,5 mm, naniesio-
nej na odporną na rozrywa-

nie folię HDPE o grubości 
co najmniej 0,07 mm.

Zastosowanie. Izolacje KSK 
są używane do ochrony budyn-
ku przed wilgotnością gruntu 
oraz wodą niewywierającą ciś-
nienia hydrostatycznego. 
Charakterystyka. Materiały te 
są cienkie i giętkie, dzięki cze-
mu ułatwiają obróbkę wszelkich 
występów i naroży. Przed wyko-
naniem izolacji całopowierzch-
niowej w miejscach takich nale-
ży jednak przykleić dodatkowe 
pasma membrany. Natychmiast 
po przyklejeniu izolacja odporna 
jest na działanie wody. Ponad-
to materiał charakteryzuje się 
znacznym wydłużeniem przy 
zerwaniu (200%) i doskonale 
mostkuje (uszczelnia) wszelkie 
zarysowania podłoża [4]. 
Wadą membran samoprzylep-
nych jest natomiast to, iż łatwo 
ulegają uszkodzeniom oraz z re-
guły są bardzo wrażliwe na dzia-
łanie promieniowania UV. Dla-
tego bezpośrednio po ułożeniu 
należy osłonić wykonaną war-
stwę.

Grubowarstwowe, mo-
dyfi kowane tworzywami 
sztucznymi bitumiczne 
masy uszczelniające 
Potocznie określane skrótem 
KMB. To materiał nowej genera-
cji, zdobywający coraz większą 
popularność na polskim rynku. 
Oferowany jest jako bitumiczne 
masy jednoskładnikowe lub 
wieloskładnikowe, zawierające 

bitum, wodę, emulgatory, two-
rzywa sztuczne, stabilizatory, 
domieszki nadające właściwości 
tiksotropowe, konserwanty oraz 
dodatki wzmacniające. W ma-
sach dwuskładnikowych dodat-
kowo znajdują się środki utwar-
dzające. Powłoka uszczelniająca 
z mas jednoskładnikowych po-
wstaje przez odparowanie wody 
(reemulgację), a powłoka z mas 

dwukomponentowych – w efek-
cie reakcji chemicznej po doda-
niu utwardzacza [7]. 
Zastosowanie. Z mas KMB moż-
na wykonywać zarówno izolacje 
przeciwwilgociowe, jak i prze-
ciw wodzie pod ciśnieniem, pio-
nowe, poziome i na powierzch-
niach ukośnych.
Charakterystyka. Najważniejsze 
zalety to:
  utworzenie bezszwowej po-

włoki (ciągłej, bez połączeń);
  uniemożliwienie przesią-

kania wody dzięki pełne-
mu połączeniu z podłożem 
(praktycznie niemożliwe do 
osiągnięcia przy zastosowa-
niu pap czy folii);

  zdolność mostkowania rys 
nawet do 5 mm;
  proste wykonanie trwałych 

połączeń miejsc krytycznych, 
np. ściany z ławą fundamen-
tową, miejsc wokół przyłą-
czy instalacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych;
  możliwość nanoszenia na ma-

towo-wilgotne podłoża;
  brak konieczności wykony-

wania tynków na elementach 
drobnowymiarowych.
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Polimerowe masy 
powłokowe
Alternatywą dla cienkowar-
stwowych izolacji bitumicznych 
są masy powłokowe na bazie 
tworzyw sztucznych. Sposób ich 
obróbki oraz obszary zastosowa-
nia są podobne jak w przypadku 
bitumicznych izolacji powłoko-
wych. Najczęściej wykorzysty-
wane są [2]:
  płynne lateksowe izolacje 

przeciwwodne – produkty 
stosowane na zimno, któ-
re szczególnie sprawdza-
ją się przy wykonywaniu 
izolacji podziemnych części 
budynków w obszarach, 
gdzie napotyka się trudno-
ści z użyciem pap; ich zaletą 
jest możliwość wykonywa-
nia bezszwowych (ciągłych) 
powłok, a także nakładania 
na wilgotne podłoża bez ko-
nieczności gruntowania; mi-
nimalna grubość warstwy 
izolacji poziomych i piono-
wych to 2–3 mm; 
  preparaty polimerowe – słu-
żą do wykonywania elastycz-
nych, bezszwowych izolacji 
otwartych na dyfuzję pary 
wodnej; doskonale spraw-
dzają się na powierzch-
niach o skomplikowanych 
kształtach.

Mineralne zaprawy 
uszczelniające 
(mikrozaprawy, szlamy)
Są to powłokowe masy poli-
merowo-cementowe, zazwyczaj 
przygotowywane fabrycznie 
jako mieszanki cementu, selek-
cjonowanego kruszywa mine-
ralnego o specjalnie dobranym 
uziarnieniu (najczęściej piasku), 
włókien oraz dodatków, takich 
jak żywice, związki hydrofobo-
we itp. [7]. Zaprawy te produ-
kuje się w odmianach sztywnej 
i elastycznej. Receptura zapraw 
elastycznych wzbogacana jest 
dodatkowo o wodną dyspersję 
tworzyw sztucznych. Sztywne 
zaprawy to produkty jedno-
komponentowe, natomiast ela-
styczne mogą występować jako 
jednoskładnikowe, najczęściej są 
jednak dwukomponentowe.

Membrany (folie) 
uszczelniające z tworzyw 
sztucznych
Materiały te mogą być oferowane 
w postaci cienkowarstwowych 
(od 0,2 do 1,0 mm) arkuszy, 
taśm i brytów. Do ich produkcji 
wykorzystuje się częściowo two-
rzywa termoplastyczne – głów-
nie polietylen, polipropylen 
oraz polichlorek winylu (PVC). 
Membrany polimerowe są wraż-
liwe na rozdarcie oraz przebi-
cie, dlatego zbroi się je siatka-
mi z twardego polietylenu lub 
polipropylenu. Osobną grupę 
stanowią wytłaczane membrany 

Zastosowanie. Sztywne zapra-
wy uszczelniające mogą stano-
wić ochronę jedynie przeciw 
wodzie transportowanej kapi-
larnie – pod warunkiem wyko-
nania warstwy uszczelniającej 
na sztywnym i nieodkształcal-
nym podłożu. Sztywna powłoka 
nie kompensuje bowiem ruchów 
podłoża i w obszarze spoin, po-
łączeń różnych elementów bu-
dynku czy materiałów o zróżni-
cowanych właściwościach mogą 
powstawać rysy. Z tego powodu 
do wykonywania izolacji przy-
ziemnych części budynków 
stosowane są zazwyczaj mikro-
zaprawy elastyczne. 
Charakterystyka. Zaletą hydro-
izolacji wykonywanych z zapraw 
elastycznych jest ich niewielka 
grubość, a tym samym również 
ciężar. Przy wilgotności gruntu 

z wysokoudarowego polietyle-
nu lub poliolefi nu, czyli tzw. fo-
lie kubełkowe.
Zastosowanie. Membrany cien-
kowarstwowe polecane są jako 
alternatywa dla membran bitu-
micznych. Natomiast folii ku-
bełkowych zazwyczaj używa się 
w celu zapewnienia warstw fi l-
tracyjnych i/lub drenażowych 
albo do ochrony izolacji z ela-
stycznych mas powłokowych 
cienko- i grubowarstwowych. 
Mimo że charakteryzują się wy-
soką wytrzymałością mecha-
niczną i chemiczną, nie należy 
ich stosować jako samodzielnej 

izolacji, bo bardzo trudno jest 
zapewnić szczelność na obrze-
żach oraz na złączach poszcze-
gólnych arkuszy.
Charakterystyka. Choć cien-
kowarstwowe folie z tworzyw 
sztucznych w swojej strukturze 
są całkowicie nieprzepuszczalne 
dla wody, aby skutecznie zaizo-
lować nimi budynek, niezbędny 
jest wysoki poziom wykonaw-
stwa. Istnieje bowiem duże ry-
zyko wystąpienia nieszczelności, 
np. w wyniku miejscowego nie-
dogrzania, co może prowadzić 
do niekontrolowanego rozpływu 
wody po podłożu [4]. 

Fot. 5 Ι  Mikrozaprawy mogą być nanoszone 
ręcznie, np. pędzlem ławkowcem 

Fot 5 Ι Mikrozaprawy mogą być nanoszone
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Fot. 6 Ι  Na dużych powierzchniach mikroza-
prawy rozprowadza się mechanicznie 

Fot 6 Ι Na dużych powierzchniach mikroza
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Fot. 7 Ι  Izolacja płyty fundamentowej wykonana z bentonituFot 7 Ι Izolacja płyty fundamentowej wykonana z bentonitu

Rys. Ι  Uszczelnienie otwartych styków 
(samonaprawa bentonitu)

Rys Ι Uszczelnienie otwartych styków

Izolacje bentonitowe
Zastosowanie bentonitu sodo-
wego jako materiału uszczel-
niającego wynika ze specyfi cz-
nych właściwości tego minerału. 
W kontakcie z wodą (może jej 
związać od pięciu do siedmiu 
razy więcej, niż wynosi jego cię-
żar) zwiększa on swoją objętość 
o 12–15 razy. Z suchego bento-
nitu powstaje żelowa powłoka 
bentonitowa blokująca infi ltrację 
wody [1]. Izolacyjne materiały 
bentonitowe występują w posta-
ci paneli, membran, mat, taśm 
lub luźnego granulatu.
Zastosowanie. Przy wykonywa-
niu poziomych i pionowych izo-
lacji podziemnych części budyn-
ków, zarówno nowo budowa-
nych, jak i podanych renowacji.

oraz niespiętrzającej się wodzie 
infi ltracyjnej grubość warstwy 
takiej zaprawy powinna wyno-
sić ≥ 2,0 mm,  a przy spiętrzają-
cej się wodzie infi ltracyjnej oraz 
wodzie pod ciśnieniem ≥ 2,5 
mm. Zaprawy elastyczne cechu-
ją się też bardzo dobrą przyczep-
nością do większości podłoży 
mineralnych (dlatego mogą być 
nanoszone również na wilgotne 
podłoża) oraz tym, że pozwa-
lają w prosty sposób uszczelnić 
elementy o skomplikowanych 
kształtach. Powłoka mineralna 
może stanowić podłoże pod dal-
sze warstwy, np. pod okładziny 
ceramiczne, co ma szczegól-
ne znaczenie przy uszczelnia-
niu strefy cokołowej budynku. 
Związana zaprawa jest odporna 
na cykle zamarzania i rozmraża-
nia, wpływ soli zawartych w wo-
dach gruntowych, jak również 
na dyfuzję dwutlenku węgla 
[7]. Atutem niektórych powłok 
z mikrozapraw uszczelniających 
jest także odporność na agresyw-
ne działanie środowiska – z tego 
względu są stosowane jako 
warstwy ochronne w oczyszczal-
niach ścieków [7]. Mikrozapra-
wy należy jednak chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
szczególnie podczas zasypywa-
nia wykopu.

Charakterystyka. Dzięki zdol-
ności bentonitu do pęcznienia 
warstwy uszczelniające z tego 
materiału – w porównaniu 
do elastycznych izolacji bitu-
micznych lub z tworzyw sztucz-
nych czy też sztywnych izolacji 
mineralnych – mają taką zaletę, 
że potrafi ą wypełniać ubytki lub 
niewielkie zarysowania powsta-
łe na skutek osiadania budowli 
lub skurczu betonu. Właściwość 
tę określa się jako zdolność 
samouszczelniania. Stosunkowo 
łatwo zapewnić również szczel-
ne połączenie z innymi izolacja-
mi. Przy wystarczającej długości 
zakładu między izolacją wcześ-
niej wykonaną a bentonitową 
nie ma ryzyka niekontrolowa-
nego wydostawania się wody 
poza uszczelnienie. Możliwe jest 
również wykonanie połączenia 
uszczelniającego w strefi e wody 
napierającej bez konieczności sto-
sowania kosztownych konstruk-
cji z kołnierzy zaciskowych [1].

Literatura

1.  E. Ciesielski (red.), Lufsky Bau-
werksabdichtung, Teubner, Wies-
baden 2006.

2.  M. Fedorczak-Cisak, Zabezpieczenie 
budynków przed wodą i wilgocią, „Ma-
teriały Budowlane” nr 5/2000.

3.  Z. Francke, B. Ściślewski, Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część C: Zabezpieczenia 
i izolacje – zeszyt 5: Izolacje przeciw-
wilgociowe i wodochronne części pod-
ziemnych budynków, Instytut Tech-
niki Budowlanej, Warszawa 2010.

4.  A. Kaliszuk-Wietecka, E. Wyszyń-
ska, Przegląd izolacji przeciwwilgo-
ciowych i wodochronnych, „Mate-
riały Budowlane” nr 10/2006.

5.  J. Karyś, Izolacje wodochronne w bu-
dynkach, „Materiały Budowlane” 
nr 11/2003. 

6.  B. Kisielewicz, E. Królak, Z. Pienią-
żek, Izolacje wodochronne w budow-
nictwie, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 1999.

7.  M. Rokiel, Hydroizolacje w bu-
downictwie. Wybrane zagadnienia 
w praktyce, Dom Wydawniczy 
Medium, Warszawa 2009.

8.  R. Wójcik, Ochrona budynków 
przed wilgocią i wodą gruntową, w: 
P. Klemm (red.), Budownictwo 
ogólne, tom II, Arkady, Warsza-
wa 2005. 

9.  Deutsche Bauchemie e.V., Richtlinie 
für die Planung und Ausführung von 
Abdichtungen mit kunststoffmodifi -
zierten Bitumendickbeschichtungen 
(KMB) – erdberührte Bauteile, 2. Aus-
gabe, 2010.

10.  DIN Deutsches Institut für Nor-
mung e.V., DIN 18195 Bauwerksab-
dichtungen Teil 1 bis Teil 10, Beuth, 
Berlin, Wien, Zürich 2000.



DODATEK SPECJALNY IB

50
hydroizolacje

Jak zagwarantować odpowiednią jakość 

prac przy wykonywaniu hydroizolacji 

obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem 

rolowych materiałów bitumicznych?

Wykonanie izolacji przeciwwodnej obiektów in-
żynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty czy 
estakady, jest nieodzownym elementem pro-

cesu budowy i ma na celu zabezpieczenie ich ustroju 
nośnego przed destrukcyjnym działaniem wody. Hy-
droizolacja musi mieć oczywiście określone parametry 
fi zyczne, ale równie ważny jest sposób jej montażu. 

Podczas aplikacji asfaltowych 
pap zgrzewalnych istotnych jest 
kilka parametrów: temperatura 
i jej rozkład na całej zgrzewanej 
powierzchni, szybkość zgrzewa-
nia czy też siła docisku papy do 
podłoża w trakcie zgrzewania. 

Dariusz Stefaniak
kierownik działu technicznego 

Soprema Polska

Niemożność utrzymania i kontrolowania tych para-
metrów jest jedną z przyczyn wadliwie wykonanej 
hydroizolacji. 
Powszechnie stosowaną metodą aplikacji jest mon-
taż ręczny – efekt pracy zależy wtedy od kwalifi kacji 
pracownika i jego staranności. Znacznie pewniejszym 
i wygodniejszym rozwiązaniem przy układaniu hydro-
izolacji na dużych powierzchniach będzie więc aplika-
cja automatyczna z wykorzystaniem odpowiednich 
urządzeń. Firma Soprema, wychodząc naprzeciw wy-
maganiom i oczekiwanion rynku, oferuje do tego celu 
samojezdne automatyczne urządzenia MACADEN 
i MINI MACADEN. Pozwalają one w pełni kontrolować 
wszystkie istotne parametry aplikacji pap. Zapewnia-
ją równomierne grzanie zarówno podłoża, jak i papy. 
Utrzymują stały i równomierny docisk materiału do 
podłoża. Umożliwiają płynną regulację tempa prac. 
Zestaw sensorów i czujników pozwala na w pełni 
automatyczną kontrolę wielkości zakładów, prostoli-
niowości aplikacji oraz na układanie hydroizolacji na 
łukach, bez konieczności stosowania krótkich rolek. 
Trzy-, czterosobowa ekipa jest w stanie ułożyć dzien-
nie do 1000 m2 hydroizolacji, przy czym jakość robót 
zdecydowanie przewyższa ręczny montaż.

REKLAMA
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Wytyczne doboru papWytyczne doboru pap  zgrzewalnych i specjalnych

Różnorodność pap zgrzewalnych i specjalnych na naszym
rynku pozwala na precyzyjny ich dobór do konkretnych

zastosowań. Zasadnicze kryteria to stopień
modyfikacji asfaltu użytego do produkcji pap,

rodzaj osnowy oraz grubość papy. Sylwester Rajewski

Papy zgrzewalne i specjalne różnią się 
od siebie rodzajem asfaltu (oksydowa-
ny lub modyfi kowany), stopniem jego 
modyfi kacji (ilość SBS-u w asfalcie), 
rodzajem osnowy (welon szklany, tka-
nina szklana, poliester) i jej gramaturą, 
grubością oraz posypką (drobna, gru-
ba). W wyrobach dobrej jakości ilość 
SBS-u w asfalcie jest taka, aby zapewnić 
papom giętkość w temperaturze co naj-
mniej -15°C; takie produkty mają osno-
wę z włókniny poliestrowej lub tkaniny 
szklanej. Trwałość wykonanej z nich 
hydroizolacji wynosi kilkadziesiąt lat. 
Same nazwy produktów nie wskazują 
bezpośrednio na stopień modyfi kacji 
asfaltu, można to jednak sprawdzić 
w deklaracji zgodności wyrobu. 
Zagrożeniem dla szczelności hydro-
izolacji mogą być niekorzystne wa-
runki wykonywania prac, np. niska 
temperatura, naprężenia mechaniczne 
występujące na dachach, skurcze tem-
peraturowe i wilgotnościowe różnych 
warstw przegrody lub parcie wody. 
Papy modyfi kowane dają bezpieczeń-
stwo hydroizolacji budowli, a im wyż-
sze wymagania, tym lepszych mate-
riałów należy użyć. Są one droższe 
o 10-15%, jednak warto zainwestować, 
bo zastosowanie pap o niskim stopniu 
modyfi kacji często powoduje utratę 
szczelności nawet w ciągu roku, przy 
czym naprawa wiąże się z dużo wyż-
szymi kosztami. 

Izolacja dachów 
W klasycznym układzie warstw stropo-
dachu pełnego papy stosowane są jako 
paroizolacja i uszczelnienie dachu. 
Paroizolacja:

  podłoże betonowe – można za-
stosować każdą papę zgrzewalną, 
podkładową, z asfaltem modyfi -
kowanym lub nie, ze wszystkimi 
rodzajami wkładek, lub papę ukła-
daną luźno, klejoną na zakładach 
(Izolmat Plan aquastoper®Al); 
do prac w niskiej temperaturze 
trzeba wybrać papę o odpowied-
nim poziomie modyfi kacji asfaltu; 
papy podkładowe na paroizolację 
to np. Izolmat Bit V60 S4, Izolmat 

Bit G200 S4, Izolmat Plan Pye V100 
S3,5, Izolmat Plan Pye PV160 S3, 
Izolmat Plan Pye PV180 S4 
  podłoże z blachy fałdowej – papy 

z mocną osnową np. Izolmat Bit 
G200 S4, Izolmat Plan Pye PV180 
S4, Izolamat Plan Pye G200 S4. 

Papy podkładowe w uszczelnieniu 
dachu:

  podłoże betonowe – wszystkie 
w/w papy zgrzewalne polecane 
na paroizolację
  podłoże drewniane lub warstwa 

termoizolacji z wełny czy styropia-
nu – papy ze wzmocnioną osno-
wą np. Izolmat Bit G200 S4, Izol-
mat Plan PYE PV160 S3, Izolmat 
Plan PYE PV180 S4, Izolmat Plan 
PYE G200 S4.

Papy wierzchniego krycia 
w uszczelnieniu dachu: 

  na dachach przewidzianych do od-
śnieżania, niezależnie od podłoża, 
należy stosować papy o mocnej 
osnowie (włókniny poliestrowe 
o gram. 180-250 g/m2), zachowu-
jące giętkość w temp. co najmniej 
-15°C, a przy dużej powierzchni 
dachu -20°C; odpowiednie będą 
papy Izolmat Plan Pye PV180 S4 SS, 
Izolmat Plan Pye PV200 S5 SS, Izol-
mat Plan Pye PV200 S4 SS, Izolmat 
Plan Extra Pye PV200 S5 SS, Izol-
mat Plan Pye PV250 S5 SS, Izolmat 
Plan ventimax® Top, Izolmat Plan 
protection® Pye PV250 S5 SS.

Izolacja tarasów 
Paroizolacja:

 wytyczne jak dla dachów płaskich.
Papy podkładowe pierwsza warstwa: 

  papy z mocną wkładką, zacho-
wujące giętkość w temp. co naj-
mniej -15°C np. Izolmat Plan 
Pye PV180 S4, Izolmat Plan Pye 
G200 S4, Izolplan Pye G200 S3 SP 
(samoprzylepna).

Papy podkładowe druga warstwa: 

  papy zachowujące giętkość w temp. 
co najmniej -20°C, wyposażone 
we wkładkę o dużym wydłużeniu 
przy zerwaniu – Izolmat Plan Pye 
PV 250 S5 

  na płytach balkonowych może być 
stosowana jedna warstwa papy 
–  Izolmat Plan Pye PV 250 S5. 

Izolacja fundamentów
Zależnie od wymagań projektowych 
hydroizolację wykonuje się z jednej 
lub dwóch warstw papy. Powinna ona 
mieć wzmocnioną osnowę (nie należy 
stosować pap na osnowie z welonu 
szklanego o gram. 60 g/m2), przy czym 
grubość papy zgrzewalnej na pionowe 
części fundamentów to min. 3,5 mm. 
Do izolacji podziemnych części bu-
dynku przeznaczone są papy Izolmat 
Plan Pye PV250 S5, Izolmat Plan Pye 
G200 S4, Izolmat Plan Pye PV180 S4, 
Izolmat Bit G200 S4, Izolmat Plan Pye 
PV160 S3 lub papa samoprzylepna 
Izolplan fundament SP. 

PPMB Izolmat Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk

tel. 58 301 51 81, www.izolmat.com.pl

artyku ł sponsorowany
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Bitumiczne masy KMBBitumiczne masy KMB w systemie Izohan
Tradycyjne metody izolacji funda-
mentów z zastosowaniem materiałów 
rolowych nastręczają wiele proble-
mów, są pracochłonne i kłopotliwe. 

System ochrony fundamentów opar-
ty o modyfi kowane polimerami bitu-
miczne masy uszczelniające znacznie 
upraszcza i skraca czas wykonywa-
nia prac przy jednoczesnym zacho-
waniu wysokiej skuteczności. W ni-
niejszym opracowaniu skupimy się 
na masach dyspersyjnych (wodoroz-
cieńczalnych), grubowarstwowych 
(KMB), służących do wykonywania 
izolacji przeciwwodnych każdego 
typu.

Firma IZOHAN ma w swojej ofercie 
trzy dyspersyjne masy grubowar-
stwowe: 
  IZOBUD WM – jednoskładniko-

wa, zbrojona mikrowłóknami 
  IZOBUD WM 2K – dwuskład-

nikowa, ze składnikiem proszko-
wym, który powoduje iż wyrób 
szybciej schnie, wiązanie prze-
biega bowiem nie tylko fi zyczne, 
ale i hydrauliczne
  IZOBUD WM 2K plus – dwu-

składnikowa, z wypełnieniem 
polistyrenowym i składnikiem 
proszkowym, wypełnienie po-
listyrenowe ułatwia nałożenie 
warstwy o grubości 2 mm.

IZOBUD WM i WM 2K mają atest 
higieniczny pozwalający na stoso-
wanie wyrobów do izolacji posadzek 
na gruncie

W zależności od rodzaju cech podło-
ża przeprowadza się prace przygo-
towawcze. Prace te służą temu, aby 
zamknąć wszelkie pory w podłożu, 
a przez to zapobiec tworzeniu pę-
cherzy w warstwie izolacji, a także 
skutecznemu uszczelnieniu wszel-
kich pęknięć, spoin, narożników we-
wnętrznych i zewnętrznych.
Podłoże musi być stabilne, czyste, 
wolne od kurzu, mleczka cemen-
towego i innych powłok antyadhe-
zyjnych. Wystające resztki zaprawy 

należy zbić, a krawędzie odsadzek 
oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie 
spoiny i rysy należy uzupełnić. Mury 
o równym licu, pełnospoinowe, nie 
wymagają tynku wyrównawczego.
We wszystkich kątach wewnętrz-
nych należy wykonać fasety – wy-
okrąglenia z RENOBUDU R-103, 
o promieniu 5 cm – w przypadku 
podłoży mineralnych lub z masy 
WM (WM 2K)  o promieniu 2 cm 
– w przypadku podłoży bitumicz-
nych (np. papa na izolacji poziomej). 
Aby wzmocnić podłoże, zmniejszyć 
jego nasiąkliwość oraz zapewnić lep-
szą przyczepność izolacji do podłoża 
(mostek sczepny), zaleca się grunto-
wanie. Do gruntowania pod izolacje 
wykonywane w systemie IZOBUD 
W stosuje się DYSPERBIT bądź 
IZOBUD WL rozcieńczony wodą 
w proporcji 1:1. 
Po wyschnięciu zagruntowanej po-
wierzchni pacą lub natryskiem na-
kłada się izolację właściwą z WM, 
WM 2K lub WM 2 K plus na grubość 
zależną od typu izolacji. Zaleca się 
nakładać jednorazowo warstwę nie 
grubszą niż 2 mm. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy nanosi się kolej-
ne. W zależności od obciążenia wodą 
należy dobrać odpowiednią grubość 
warstwy izolacyjnej. W przypadku 
występowania wody bez ciśnienia 
nakłada się 3,0-5,0 kg preparatu na 
1 m2, a gdy woda działa pod ciśnie-
niem – min. 5-6 kg na m2 (szczegóły 
w kartach technicznych poszczegól-
nych wyrobów).
Szczególną uwagę należy zwrócić 
na ciągłość hydroizolacji (np. połą-
czenia izolacji pionowej z poziomą). 
Powierzchnie kątów wewnętrznych 
i zewnętrznych muszą być dokładnie 
pokryte masą. W pierwszej kolejności 
uszczelnia się punkty przyłączenia, 
tj. miejsca styku ściany fundamen-
towej z ławą, przejścia rur, dylatacje. 

Następnie izoluje się powierzchnie. 
Po zakończeniu prac uszczelniają-
cych i wyschnięciu warstwy z prepa-
ratu IZOBUD WM, WM 2K lub WM 
2K plus twarde płyty ocieplające 
przykleja się za pomocą IZOBUDU 
WL (płyty EPS) lub IZOBUDU WK 
(płyty XPS). 
Masy bitumiczne grubowarstwowe 
są szczególnie narażone na uszko-
dzenia podczas zasypywania wyko-
pu. Zaleca się zatem zastosowanie 
dodatkowych zabezpieczeń, jeśli 
nie w postaci wodoodpornych płyt 
termoizolacyjnych, to folii PE lub 
EPDM. Folie kubełkowe nie powin-
ny być stosowane do ochrony mas 
KMB z uwagi na to, iż kubełki pod 
wpływem nacisku gruntu mogą na-
ciskać miejscowo na masę KMB i ją 
uszkodzić. Wyjątkiem są folie pro-
fi lowane ze zintegrowaną włókniną 
fi ltrującą.
KNR z pracami izolacyjnymi dostęp-
ny jest na naszej stronie www.

Izohan Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia

tel. 58 781 45 85, www.izohan.pl

artyku ł sponsorowany

Wykonywanie bezspoinowych 
powłok izolacyjnych każdego 
typu
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StoFlexylStoFlexyl  łatwe i skuteczne 
zabezpieczenie przed wilgocią

Zaprawa StoFlexyl, należąca do grupy mineralnych 
zapraw uszczelniających, korzystnie wyróżnia się
pod względem walorów technicznych i użytkowych 
wśród bogatej oferty materiałów hydroizolacyjnych. 

StoFlexyl to zaprawa hydroizola-
cyjna o wszechstronnym zastoso-
waniu dostarczana w postaci dys-
persji polimerowej. Bezpośrednio 
przed użyciem miesza się ją z ce-
mentem portlandzkim w propor-
cjach wagowych 1:1. Znajduje 
zastosowanie zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynków, 
na wszystkich typowych podło-
żach budowlanych, jak beton, ce-
ramika, silikaty, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe 
czy płyty g-k. Zaletą produktu jest 
możliwość aplikacji na niewiel-
kich powierzchniach. 
Zastosowanie

Zaprawę wykorzystuje się przede 
wszystkim jako uzupełnienie 
systemów ociepleniowych Sto-
Therm przy ocieplaniu podziem-
nych części budynków – do mo-
cowania płyt termoizolacyjnych, 
wykonywania warstwy zbrojonej 
lub izolacji przeciwwilgociowej 
na tej warstwie. Dobrze spraw-
dza się także jako: 

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI

Przyczepność do podłoża [MPa]
– betonowego, z cegły ceramicznej
– z tynku cementowo-wapiennego, płyty g-k

≥ 1,5
≥ 1,2 

Przyczepność międzywarstwowa [MPa] ≥ 1,5
Odporność zmęczeniowa materiału 
wzmocnionego tkaniną z włókna szklanego

brak pęknięć 
w rejonie szczeliny

Przepuszczalność pary wodnej Sd [m] < 8,5
Maksymalne naprężenie rozciągające [MPa] ≥ 2,0
Wydłużenie przy maks. naprężeniu [%] ≥ 25,0
Wodoszczelność 
– brak przecieków przy ciśnieniu [MPa] ≥ 0,5
Odporność na działanie wody o temp. 60ºC 
–  przyczepność do podłoża betonowego [MPa] ≥ 3,5

Odporność na powstawanie rys w podłożu
–  maks. szerokość rysy, przy której nie 

następuje pęknięcie powłoki [mm] ≥ 2,0

Odporność na przebicie statyczne 
–  wodoszczelność powłoki po działaniu 

obciążenia 5, 10, 15, 20 kg [MPa]
brak przecieków 
przy ciśnieniu 0,5

Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania 
i odmrażania określona:
– zmianami wyglądu zewnętrznego powłoki

–  wodoszczelnością – brak przecieków 
przy ciśnieniu [MPa]

– przyczepnością do podłoża z betonu [MPa]

wygląd bz, możliwe 
lekkie zmatowienie 

≥ 0,5 
≥ 1,5

  Tab. Ι  Podstawowe parametry techniczne powłoki StoFlexyl 

Fot. 2 Ι  Zaprawa może być stosowana 
m.in.do uszczelniania zbiorników 
oczyszczalni ścieków (badania ITB)...

Fot 2 Ι Zaprawa może być stosowana

Fot. 3 Ι  ...a także zbiorników na wodę pitną 
(atest PZH)

Fot 3 Ι a także zbiorników na wodę pitną

Fot. 1 Ι  Opakowanie zaprawy StoFlexyl Fot 1 Ι Opakowanie zaprawy StoFlexyl

Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

tel. 22 511 61 02, www.sto.pl

  izolacja podziemnych części bu-
dowli narażonych na oddziały-
wanie wód podziemnych lub 
wilgoci występującej w gruncie 
  izolacja wilgotnych pomiesz-

czeń (łazienki, pralnie, łaźnie, 
myjnie samochodowe itp.), 
zwykle w postaci uszczelnie-
nia pod płytki ceramiczne 

  warstwa izolacyjna pod płyt-
ki ceramiczne na balkonach 
i tarasach 
  wewnętrzna powłoka uszczel-

niająca w zbiornikach na wodę 
pitną, techniczną i ścieki. 

Aplikacja

Zaprawa może być nanoszona 
pacą stalową, np. w łazienkach pod 
glazurę czy w strefi e cokołowej 
budynku, albo pędzlem ławkow-
cem, jeśli jest rozrobiona do kon-
systencji półpłynnej. Na duże po-
wierzchnie, np. ściany zbiornika 
w oczyszczalni ścieków czy ściany 
fundamentowe, można ją nanosić 
mechanicznie.
Badania 

System StoFlexyl uzyskał sto-
sowną Aprobatę Techniczną ITB 

– Zaprawa hydroizolacyjna Sto-
Flexyl oraz dopuszczony został 
przez Państwowy Zakład Higieny 
do kontaktu z wodą przeznaczo-
ną do spożycia. Badania ITB po-
twierdziły też odporność powłoki 
StoFlexyl na ekspozycję XA3, czyli 
warunki, jakie panują w zbiorni-
kach oczyszczalni ścieków. Otwie-
ra to nowe możliwości stosowania 
tego materiału.
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Innowacyjna technologia uszczelnień Innowacyjna technologia uszczelnień 
betonowych konstrukcji podziemnych

mgr inż. Piotr Krupa
specjalista w dziale techniczno-marketingowym

Firma Sika, będąca pionierem in-
nowacyjnych technologii, wprowa-
dziła do oferty, najnowsze obecnie 
na rynku, systemowe rozwiązanie 
izolacji łączącej się trwale z kon-
strukcją, które może być stosowane 
zarówno jako izolacja przeciwwilgo-
ciowa, jak i przeciwwodna. System 
ten obejmuje membranę hydroizo-
lacyjną SikaProof®A, która trwale 
łączy się ze świeżym betonem, oraz 
systemowe taśmy uszczelniające 
SikaProof® Tape.

Fot. 1  Schemat działania technologii siatki uszczelniająco-
-klejącej membrany SikaProof®A

F t 1 S h t d i ł i t h l ii i tki l i j

Fot. 2  Instalacja membrany hydroizolacyjnej SikaProof®A na płycie dennejFot 2 Instalacja membrany hydroizolacyjnej SikaProof®A na płycie dennej

SikaProof®A to wielowarstwowa 
membrana hydroizolacyjna na bazie 
plastycznych poliolefi n. Powstała 
w oparciu o nową technologię siatki 
uszczelniająco-klejącej, polegającą 
na wydzieleniu w membranie hy-
droizolacyjnej, od strony połączenia 

z betonem, pojedynczych miniob-
szarów. W razie uszkodzenia mem-
brany woda zostaje zatrzymana 
w obrębie jednego obszaru, dzięki 
czemu przestrzeń między mem-
braną a ścianą nie jest zalewana 
wodą. Łatwa jest też naprawa takich 
uszkodzeń – wystarczy wykonać 
otwory i zastosować uszczelniają-
ce materiały iniekcyjne. Od strony 
betonu membrana jest kaszerowana 
specjalną włókniną poprawiającą 
przyczepność do betonu.

System SikaProof®A umożliwia 
uzyskanie konstrukcji wodoszczel-
nej. Oznacza to, iż po wyschnięciu 
i związaniu betonu nie występuje 
penetracja i migracja wilgoci z ze-
wnątrz – to istotne, gdy izolowane 
są strefy pomieszczeń mieszkal-
nych, technicznych, archiwów czy 
serwerowni, gdzie trzeba zapewnić 
możliwie jak najbardziej suche wa-
runki klimatyczne. Dzięki wysokiej 
elastyczności i zdolności membra-
ny do mostkowania rys, można 
jej używać do izolacji elementów 
zarysowanych, o ograniczonym 
ruchu, do szerokości rys 1 mm. Jed-
nocześnie możliwe jest uzyskanie 
konstrukcji wodoszczelnej nawet 
w przypadku bardzo cienkich ele-
mentów betonowych – ze względu 
na brak wymagań odnośnie do mi-
nimalnej grubości elementów bu-

dowlanych w wytycznych dotyczą-
cych konstrukcji wodoszczelnych.

Przed betonowaniem membrana hy-
droizolacyjna układana jest w desko-
waniu lub na czystej warstwie pod-
kładowej. W wytwórniach gotowych 
elementów betonowych membrana 
jest odpowiednio dopasowywana 
do powierzchni ścian i układana 
w szalunkach przejezdnych. Na za-
betonowanej „na mokro” płycie 
dennej ustawia się szalunki ścian 
monolitycznych lub elementy prefa-
brykowane z powierzchnią fabrycz-
nie pokrytą membraną hydroizola-
cyjną i rozpoczyna się betonowanie. 
Przejścia, detale, przerwy robocze 
i dylatacyjne należy uszczelniać przy 
użyciu systemowych, przyklejanych 
taśm SikaProof® Tape, Sika® Water-
bar® lub Sikadur®-Combifl ex SG®. 
To ostatnie rozwiązanie przewiduje 
przyklejenie taśmy uszczelniającej 
po obydwu stronach przerwy tech-
nologicznej lub dylatacji przy użyciu 
silnie przylegającego kleju epoksy-
dowego. 
W taki sposób newralgiczny element 
konstrukcji zostaje trwale uszczel-
niony, a po zakończeniu prac cała 
konstrukcja jest obłożona zamkniętą 
i szczelną osłoną. Klient otrzymuje 
najwyższej jakości, dokładnie spraw-
dzony i przebadany system hydro-
izolacyjny najnowszej generacji.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa
tel. 22 310 07 00, www.sika.pl

Z uwagi na czynniki ekonomiczne, a co za tym 
idzie – skrócenie czasu realizacji, obiekty bu-
dowlane coraz częściej powstają z gotowych 
elementów betonowych. Tendencja ta zauwa-
żalna jest we wszystkich obszarach: od budow-
nictwa mieszkaniowego przez przemysłowe, 
aż po obiekty o szczególnie wysokich wymaga-
niach hydroizolacyjnych. Najczęściej stosowa-
ne są wtedy masywne elementy betonowe lub 
prefabrykowane ściany trójwarstwowe, których 
uszczelnienie przy wykorzystaniu tradycyjnych 
rozwiązań, stanowi poważne wyzwanie.

artyku ł sponsorowany
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Hydroizolacje krystalizujące HydrostopHydrostop 
Zapewnienie wodoszczelności jest jednym z bardziej odpowie-
dzialnych działań w procesie budowlanym. Hydroizolację warto 

wykonywać jedynie z najlepszych, renomowanych produktów 
o bardzo wysokiej skuteczności, a do takich należą produkty 

do wgłębnego zabezpieczania betonu. Dr inż. Paweł Grzegorzewicz

Firma Hydrostop od 1985 r. do-
starcza produkty hydroizolacyjne 
o wysokiej jakości pozwalające na 
wgłębne zabezpieczenie betonu 
– przy uszczelnianiu ścian, płyt fun-
damentowych, płyt dennych i płyt 
patio oraz styków tych elementów 
(przy zastosowaniu rozwiązań sys-
temowych). Ponieważ najsilniejszy 
napór wody występuje na spodzie 
płyty fundamentowej, zabezpiecze-
nie właśnie tego miejsca wymaga 
szczególnej staranności od wyko-
nawcy. Wyroby Hydrostop krysta-
lizują spodnią powierzchnię płyty 
fundamentowej oraz powierzchnię 
ścian. Walory tych produktów od lat 
są doceniane przez inżynierów bu-
dowlanych. 

Uszczelnienie spodu 
płyty

– zalecenia wykonawcze 

  Przygotowanie warstwy chude-
go betonu, zwykle o grubości 
od 5 do 10 cm, jako płaszczyzny 
do ułożenia zbrojenia płyty.

  Po ułożeniu zbrojenia, ale przed 
wylaniem betonu, równomierne 
posypanie warstwy chudego be-
tonu Hydrostopem-Mieszanką 
w ilości 3 kg/m2. Maks. przerwa 
w ciągłości posypki to 50 mm.

  Aby Hydrostop (zawierający ce-
ment) związał się z podłożem, 
należy go sypać na wilgotne 
podłoże (chudy beton) lub po 
nasypaniu zrosić wodą.

  Wylanie płyty żelbetowej.

Uszczelnienie ścian 
i patia

– zalecenia wykonawcze 

  Ściany zewnętrzne fundamen-
towe wylewane w szalunkach 
uszczelnia się przez dwukrotne 
malowanie Hydrostopem. 
  Styki ścian z płytą fundamento-

wą i stropem uszczelnia się Hy-
drostopem-Zaprawą Wodosz-
czelną oraz dodatkowo – taśmą 
uszczelniającą. 
  Patio uszczelnia się przez na-

niesienie Hydrostopu na po-
wierzchnię płyty żelbetowej. 

Więcej informacji pod adresem: 
www.hydrostop.pl/prezentacje-fl ash

Zalety Hydrostopu

Izolacja krystalizująca w przeci-
wieństwie do powłok bitumicznych 
oraz powłok ze sztucznego tworzy-
wa nie starzeje się (nie traci swych 
właściwości w miarę upływu czasu), 
a jednocześnie ma własność samo-
regeneracji uszczelnienia. Jest więc 
tak trwała jak żelbet, a dodatkowo 
jest tańsza od powłok hydroizola-
cyjnych z tworzywa sztucznego. 
Ponadto – ze względu na penetru-
jące działanie izolacji – niewielkie 
przerwy w jej ciągłości, szczególnie 
uszkodzenia punktowe, praktycznie 
nie mają znaczenia dla zachowania 
szczelności. 

Fot. 1  Uszczelnianie płyty fundamentowej i zalewanie 
betonem

Fot 1 Uszczelnianie płyty fundamentowej i zalewanie

Fot. 2  Uszczelnianie płyty dennej między ścianami 
szczelinowymi

Fot 2 Uszczelnianie płyty dennej między ścianami

Rys. 1  Mechanizm samoregeneracji 
uszczelnienia płyty fundamentowej: 
a) w spodniej części płyty powstaje 
rysa, b) woda transportuje w to miej-
sce substancje uszczelniające, c) rysa 
zostaje zabudowana kryształami

Rys 1 Mechanizm samoregeneracji

Zaletą jest również to, że nanosze-
nie Hydrostopu nie wymaga osu-
szenia podłoża, odbywa się szybko 
i nie opóźnia procesu budowlane-
go. Uszczelnienie wykonywane jest 
po montażu zbrojenia, co eliminuje 
możliwość uszkodzenia hydroizola-
cji przy pracach zbrojarskich.

artyku ł sponsorowany

Sprzedaż: tel. 22 811 08 95, faks 22 614 26 66
Doradcy techniczni: 

www.hydrostop.pl/kontakt-mapa
Usługi hydroizolacyjne: tel. 500 717 007

a b c
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Błędy w wykonaniu izolacji przeciwwilgocio-
wej i przeciwwodnej są, niestety, częstym zja-
wiskiem w praktyce budowlanej i wynikają 

głównie z niedostosowania projektu do warunków 
gruntowych w miejscu posadowienia budowli. Papa 
izolacyjna tradycyjnie układana pod ścianą fundamen-
tową z bloczków może nie tylko nie zatrzymywać wil-
goci, ale wręcz ją rozprowadzać na styku powierzchni 
papy z betonem. 
Aby zlikwidować problem zawilgacania się styku 
ściany z ławą fundamentową, należy podkuć spo-
iny bloczków oraz wykuć rowek głębokości około 
2 cm w narożniku między ścianą a ławą. Następnie 
na oczyszczoną i nawilżoną powierzchnię betonu 
nałożyć tynk z zaprawy przeznaczonej do wykony-
wania tynków wodoszczelnych. W tym celu można 
użyć np. Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej nr 401. 
W miejscach styków narażonych na zarysowania 
lub pękanie uzupełniająco nałożyć elastyczną war-
stwę uszczelniającą np. z Hydrostopu-Elastycznego 
Zbrojonego. 
Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki lub grunt 
jest słabo przepuszczalny, nowe budynki korzyst-
niej jest posadawiać na płycie fundamentowej, a nie 
na ławach. Kompleksowe zaizolowanie spodu płyty 
i fundamentowych ścian żelbetowych produktami 
krystalizującymi będzie bowiem znacznie łatwiejsze 
i tańsze niż osobne uszczelnianie wszystkich ław, płyt 
posadzkowych i styków elementów budowli. Użycie 
systemowych rozwiązań hydroizolacji penetrującej 
– krystalizującej zapewni też bardzo wysoką trwałość 
uszczelnienia.

Jak rozwiązać problem zawilgo-

cenia ściany podziemia na styku 

z ławą fundamentową? Wilgoć 

występuje zarówno między ławą 

a papą izolacyjną, jak i w najniższej 

warstwie bloczków betonowych.

dr inż. Paweł Grzegorzewicz,
fi rma Hydrostop

Iniekcja Krystaliczna® 
Autorski Park Technologiczny 

ul. Warszawska 26/28, 05-082 Lubiczów
tel. 601 347 028, 601 328 233, 22 722 01 42 

www.i-k.pl, info@i-k.pl

REKLA
M

A

25 lat Iniekcji Krystalicznej® 
technologii osuszania budowli z wilgoci 

podciąganej z gruntu

 18 tys. osuszonych obiektów  
 1200 km osuszonych murów   

 272 fi rmy licencyjne 

Potwierdzeniem światowego uznania dla dr inż. Wojciecha 

Nawrota oraz stworzonej przez niego technologii Iniekcji Kry-

stalicznej® są noty biografi czne m.in. w amerykańskiej i bry-

tyjskiej encyklopedii. Na siedmiu największych światowych 

wystawach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Pittsburghu, 

Pekinie, Casablance, Norymberdze i Moskwie technologia 

ta zdobyła złote medale, a jej autora uhonorowano licznymi 

nagrodami krajowymi i zagranicznymi oraz prestiżowym ty-

tułem „Człowieka Roku 2006" („Man of the Year") przyznanym 

przez American Biographical Institute of USA.

Sukces technologii i jej twórcy to w dużym stopniu zasługa naukowe-
go dorobku genialnego fi zyka Ilyi Prigoginego, laureata Nagrody Nobla 
z 1977 r. Bazując na opracowanej przez noblistę IV zasadzie termody-
namiki, dr inż. Wojciech Nawrot wykonał w 1982 r. symulację równania 
różniczkowego, które odnosi się do zjawiska samoorganizacji kryształów. 

Technologia Iniekcji Krystalicznej® została opatentowana w Polsce i dzie-
sięciu krajach Europy. Poddano ją ostrej weryfi kacji w tysiącach zawil-
goconych zespołów pałacowych, obiektów użyteczności publicznej 
i sakralnych. W Polsce posłużyła np. do osuszenia Teatru Narodowego 
w Warszawie, bastei austriackiej na Wawelu, dworku Chopina w Żela-
zowej Woli, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego czy Katedry 
Polowej Wojska Polskiego. Za granicą zastosowano ją min. do osuszenia 
Akademii Królewskiej i Palazzo Doria w Rzymie, Hotelu de Ville i szkoły 
w Annecy we Francji, siedziby UNESCO w Brazylii, a także historycznych 
obiektów w Poczdamie, Berlinie, Manchesterze. Od 1987 r. licencję na wy-
korzystanie metody kupiły 272 fi rmy w Polsce i na świecie.

W 1997 r. na wniosek Światowej Organizacji Wynalazków król Belgii odzna-
czył dr inż. Wojciecha Nawrota Krzyżem Kawalerskim, a następnie w 2001 r. 
Krzyżem Ofi cerskim. W 2008 r. World Congress of Sciences przyznał wynalaz-
cy medal i certyfi kat „Lifetime Achievement Award Contribution to Applica-
tion Prigogine Theory for Civil Engineering”. W 2009 r. decyzją ministra Rado-
sława Sikorskiego dr inż Wojciech Nawrot otrzymał dyplom Ministra Spraw 
Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie (nz.).

Dr inż. Wojciech Nawrot to absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz pięcioletnich studiów doktoranckich na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie obronił pracę doktorską. 
Jest autorem 47 patentów, ponad 100 publikacji naukowych i pięciu mo-
nografi i. Do 2006 r. był pracownikiem naukowym, a obecnie jest współ-
pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest rzeczo-
znawcą NOT w zakresie ochrony budowli przed korozją. Pełni także funkcję 
wiceprezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. Od 2001 r. jest członkiem 
zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych 
i Wynalazków (ONZ), w której jak dotychczas jest jedynym Polakiem.
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MATERIAŁY
  Iniekcyjne żywice poliuretanowe 
spienialne i o stałej objętości

  Iniekcyjne żywice epoksydowe 
elastyczne i sztywne

  Żele akrylowe

 Szpachlówka do przerabiania pod wodą

  Środek do gruntowania podłoży 
mokrych i zaolejonych

 Izolacja powierzchniowa

 Gumy pęczniejące 

 Iniektory

OBSZARY ZASTOSOWANIA
  Przepony poziome chroniące 
przed podciąganiem kapilarnym 

  Naprawy rys i spękań 

  Iniekcje kurtynowe 

  Iniekcje ciśnieniowe 

  Uszczelnianie przerw roboczych

NOWOŚĆ – WEBAC®4180
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa (EP) 
o ekstremalnie niskiej lepkości (ok. 15 mPa  S) 
i znakomitych właściwościach penetracyjnych. 
Zalecana do uszczelniania i stabilizowania 
porowatych podłoży budowlanych (ceramika, 
beton, tynki, drewno). Stosowana m.in. do:

  iniekcji mikro zarysowań i spękań

  subtelnego klejenia elementów 
np. przy naprawie zabytków

  impregnacji warstw nośnych i innych podłoży

  impregnacji wgłębnej i stabilizacji zbutwiałych 
elementów drewnianych

  wysycania rys jako alternatywa iniekcji 
wcieranej (pędzlowania).

WEBAC Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 646

03-994 WARSZAWA 
tel. 22 514 12 69-70, faks 22 672 04 76

webac@webac.pl, www.webac.pl

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
w dziedzinie hydroizolacji w dziedzinie hydroizolacji 

i naprawy budowli i naprawy budowli 
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Zawilgocenie murów to złożony problem, będący efektem różnych 
zjawisk, jak podciąganie kapilarne, różnice temperaturowe w murze, 
kondensacja pary wodnej na zimnych elementach budowli czy hi-

groskopijność soli rozpuszczalnych w wodzie znajdującej się w murach. Za-
wilgocenie występuje przy braku izolacji (cieplnej, hydroizolacji) lub jej nie-
prawidłowym wykonaniu, a także – co ciekawe – wzdłuż tras przebiegu źle 
zaizolowanych przewodów instalacji oświetleniowej oraz wokół przełączni-
ków i odbiorników elektrycznych. Znaczenie mają nawet pnącza na fasadach 
budynków oraz, oczywiście, obecność w murze czynników powodujących 
korozję biologiczną – pleśni, grzybów itp. 
W warunkach laboratoryjnych, tzn. przy jednakowej temperaturze wody, 
gruntu, i muru, wilgoć kapilarna może być podciągana maks. do wysokości 
0,5-1,0 m. Jednak warunki naturalne są zdecydowanie inne niż laboratoryjne: 
temperatura gruntu oraz muru jest mocno zróżnicowana zależnie od pory roku, 
a nawet pory dnia – np. w zimie grunt jest cieplejszy niż mur powyżej poziomu 
gruntu, natomiast latem jest odwrotnie. Różnice temperaturowe w murze po-
wodują powstawanie specyfi cznych różnic potencjałów elektrycznych między 
strefą fundamentów a murem ponad gruntem. Między tymi strefami, stanowią-
cymi termoogniwa, przepływa prąd elektryczny, a to z kolei wywołuje określone 
skutki dla ruchu wody w kapilarach. Analogii można się dopatrzeć w przyrodzie: 
np. w drzewach latem soki są podciągane do wysokości koron, a zimą spływają 
do korzeni, czyli w kierunku gruntu, który w zimie ma wyższą temperaturę niż 
naziemna część drzewa (oczywiście w rozumowaniu tym pomijana jest istotna 
część mechanizmów biologicznych). Proszę zauważyć, że obecnie, gdy budynki 
są ogrzewane w okresie zimowym, mur przez cały rok ma temperaturę wyższą 
od gruntu. Powoduje to permanentne jego zawilgacanie. 
W praktyce zjawisko podciągania kapilarnego tylko w 20-30% wpływa na wy-
sokość podciągania wody z gruntu w murach. Pozostała część to efekt różnic 
temperaturowych i powstających w murach termoogniw. W wyniku przepływu 
prądów elektrycznych w murach nieprzerwanie zachodzą procesy elektrolizy 
cieczy (będącej w kapilarach) i rozpuszczonych w nich soli nieorganicznych. 
Produkty elektrolizy w postaci gazów (Cl2, SO2), jako lżejsze, dyfundują w górne 
partie murów i na skutek wytwarzanego podciśnienia ciągną za sobą wodę 
w kapilarach nawet do wysokości 6 m. Wspomniane gazy zakwaszają alkalicz-
ne (do tej pory) ciecze kapilarne, co przyczynia się do wzmożenia efektu pod-
ciągania wody. Zakwaszony mur staje się dogodnym środowiskiem do rozwo-
ju różnego rodzaju grzybów i pleśni. 

Z powyższego rozumowania wynika, że od izo-
lacji poziomej, wytworzonej dowolną metodą, 
należałoby wymagać, aby była wodoszczelna, 
gazoszczelna i w pewnym stopniu pełniła tak-
że funkcję izolatora elektrycznego. Na ogół 
wszystkie znane sposoby izolowania murów 
próbują spełniać jedynie warunek wodoszczel-
ności. Dlatego w praktyce budowlanej bywa 
z nimi tyle kłopotu. 

Jakie zagrożenia należałoby brać pod uwagę, 

aby skutecznie zabezpieczyć budynek przed 

zawilgoceniem murów?   

dr inż. Wojciech Nawrot, 
Iniekcja Krystaliczna®






