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izolacje typu 
lekkiego

izolacje typu
œredniego

W zale¿noœci od panuj¹cych warunków gruntowo-wod-

nych (tj. od rodzaju obci¹¿enia), izolacjê nale¿y w odpo-

wiedni sposób zaprojektowaæ, a nastêpnie wykonaæ (po-

równaj: tabela 2). Gdy budynek posadowiony jest powy-

¿ej zwierciad³a wód gruntowych w gruntach przepusz-

czalnych (wilgoæ gruntowa oraz niespiêtrzaj¹ca siê wo-

da infiltracyjna), wykonywane s¹ izolacje typu lekkiego

(przeciwwilgociowe). 

Do izolacji przeciwwilgociowych zaliczane s¹ równie¿

tzw. izolacje typu œredniego, tj. gdy w przypadku wystê-

powania spiêtrzaj¹cej siê wody infiltracyjnej wykona-

11

Tabela 2. Przyporz¹dkowanie rodzaju hydroizolacji w zale¿noœci od

typu obci¹¿enia wod¹ oraz rodzaju gruntu w jakim posadowiona jest

budowla13

Rodzaj  
elementu  
budowli 

Rodzaj wody Sytuacja zabudowy 
Rodzaj  

oddzia³ywania  
wody 

Rodzaj  
wymaganego  
uszczelnienia 

grunt dobrze przepuszczalny 
k > 10

-4
 m/s 

z drena¿em 

wilgotnoœæ gruntu  
i niespiêtrzaj¹ca siê 
woda infiltracyjna 

izolacja przeciw-
wilgociowa 

Stykaj¹ce siê  
z gruntem œciany 
i p³yty fundamento-
we powy¿ej ustalo-
nego poziomu wody 
gruntowej 

woda kapilarna 
 
woda b³onkowa 
 
woda infiltracyjna 

grunt s³abo 
przepuszczalny 

k ≤ 10
-4

 m/s bez drena¿u 
spiêtrzaj¹ca siê woda 
infiltracyjna 

izolacja 
przeciwwodna 

Poziome i nachylone 
powierzchnie na 
wolnym powietrzu  
i w gruncie 

woda rozbryzgowa 
 
woda infiltracyjna 
 
nawodnienie 
spiêtrzone 

u¿ytkowane powierzchnie 
stropowe/dachowe 
 
intensywnie zazielenione 
dachy/stropy 

woda niewywiera- 
j¹ca ciœnienia, 
 
du¿e obci¹¿enie 

izolacja przeciw-
wilgociowa 

Stykaj¹ce siê  
z gruntem œciany 
pod³ogi i stropy 
poni¿ej zmierzonego 
poziomu wody 
gruntowej 

woda gruntowa 
 
woda powodziowa 

Ka¿dy rodzaj gruntu, rodzaj  
budynku i sposób budowania 

woda dzia³aj¹ca pod 
ciœnieniem  
z zewn¹trz 

izolacja  
przeciwwodna  

13  DIN Deutsches Institut für Normung e.V., DIN 18195 Bauwerksabdichtungen Teil 1
bis Teil 10, Beuth, Berlin o Wien o Zürich 2000.
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izolacje typu
ciê¿kiego

no opaskê drenuj¹c¹ wokó³ budynku i zapewniona jest

sprawnoœæ drenowania. 

Izolacje typu ciê¿kiego wykonywane s¹, gdy budynek

posadowiony jest powy¿ej poziomu wód gruntowych,

ale w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych

(spiêtrzaj¹ca siê woda infiltracyjna) oraz gdy budynek

posadowiony jest poni¿ej najwy¿szego zwierciad³a wód

gruntowych (woda wywieraj¹ca ciœnienie).

12
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wykonanie
hydroizolacji 
z pap

Zdecydowanie lepiej sprawdzaj¹ siê papy na osnowie 

z w³ókna szklanego lub poliestrowego, uk³adane na rów-

nym, zagruntowanym uprzednio pod³o¿u. Przed u³o¿e-

niem pierwszej warstwy papy nale¿y równomiernie roz-

³o¿yæ masê klej¹c¹ − proces ten powtarza siê przy

uk³adaniu drugiej warstwy uszczelniaj¹cej. Ze wzglêdu

na niewielkie wyd³u¿enie przy zerwaniu (ok. 2%) oraz

znaczn¹ sztywnoœæ, w naro¿ach nale¿y wykonaæ tzw.

wyoblenia, ewentualnie zastosowaæ specjalne fasety. 

W przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ do powstawania

nieszczelnoœci w wyniku pêkania papy na zgiêciach.

Sytuacja ta nie dotyczy pap na osnowie poliestrowej,

które charakteryzuj¹ siê wyd³u¿alnoœci¹ rzêdu 40%. 

16

Rysunek 4. Uk³adanie izolacji pionowej z papy termozgrzewalnej18

18  Installation of Index Testudo waterproofing layer on the parking walls: http://www.
beodom.com/en/news/entries/installation-of-index-testudo-waterproofing-layer-on-the-
parking-walls (dostêp: 25.02.2011).
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typy membran
samoprzy-
lepnych

wykonanie
izolacji 
z membran
samoprzy-
lepnych

Normy niemieckie24 klasyfikuj¹ dwa typy membran sa-

moprzylepnych:

! izolacje na osnowie elastomerów z dodatkow¹ war-

stw¹ klej¹c¹ − gruboœæ warstwy uszczelniaj¹cej po-

winna byæ nie mniejsza ni¿ 1,2 mm, natomiast war-

stwa klej¹ca powinna byæ nie mniejsza ni¿ 0,8 mm;

³¹czenie elementów miêdzy sob¹ oraz z pod³o¿em

prowadzi siê przez zwil¿anie, podgrzewanie ciep³ym

gazem (gor¹cym powietrzem) b¹dŸ zgrzewanie pal-

nikiem,

! samoprzylepne izolacje bitumiczne − sk³adaj¹ siê 

z samoprzylepnej warstwy z modyfikowanych two-

rzyw sztucznych bitumów o gruboœci nie mniejszej

ni¿ 1,5 mm, naniesionej na odporn¹ na rozrywanie

foliê HDPE o gruboœci co najmniej 0,07 mm.

Po usuniêciu warstwy ochronnej (np. folii lub papieru

silikonowanego) materia³ przykleja siê na wyrównane 

i zagruntowane (odpowiednim œrodkiem gruntuj¹cym)

pod³o¿e, dociskaj¹c wa³kiem tak, aby nie powstawa³y

sfa³dowania i/lub pêcherze powietrza pod warstw¹ izo-

lacji (podobnie jak przy tapetowaniu25). 

Membrany uk³ada siê jednowarstwowo (dopuszczalne

jest równie¿ wykonywanie izolacji wielowarstwowych),

zachowuj¹c zak³ady miêdzy poszczególnymi pasmami

nie mniejsze ni¿ 8 cm. Na powierzchniach pionowych

górn¹ krawêdŸ nale¿y zamocowaæ mechanicznie oraz

zabezpieczyæ przed wnikaniem wody pod izolacjê. Bez-

poœrednio po przyklejeniu izolacja jest odporna na dzia-

³anie wody.

20

24   DIN Deutsches Institut für Normung e.V., DIN 18195 Bauwerksabdichtungen Teil 1
bis Teil 10, Beuth, Berlin o Wien o Zürich 2000.
25   CZIESIELSKI E. (red.), Lufsky Bauwerksabdichtung, Teubner, Wiesbaden 2006.
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