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2.  Izolacja ścian piwnic w warunkach normalnej wilgotności gruntu

W ogólnym przypadku płyty 

ROOFMATE SL zalecane są na izolację

ścian piwnic lub ścian fundamentowych

i na izolację pod płyty fundamentowe.

Jeśli w przypadku większych obciążeń

(większe głębokości i mocno

obciążone płyty podłogowe) zachodzi

potrzeba stosowania płyt izolacyjnych

o większej wytrzymałości, odpowiednim

rozwiązaniem są wtedy płyty izolacyjne

FLOORMATE 500 i FLOORMATE 700.

Bliższe informacje na temat

właściwości użytkowych produktów

podane są w tabeli z danymi 

technicznymi.

2.2 Instalacja
Krawędź płyt ROOFMATE SL,

FLOORMATE 500 i FLOORMATE 700

na całym obwodzie ukształtowana

jest w taki sposób, że płyty zachodzą

na siebie, tak więc unika się 

powstawania mostków termicznych.

Instalując płyty na ścianie piwnicy

układa się je pionowo lub poziomo 

– na wzór cegieł. Złącza płyt są ściśle

dopasowane. Niebieskie płyty izolacyjne

przykleja się zazwyczaj do 

zabezpieczonej hydroizolacją

zewnętrznej ściany piwnicy 

bezrozpuszczalnikowym klejem 

bitumicznym na zimno. 

2.1 Zagadnienia projektowe

Ściana piwnicy

Ściana fundamentowa i cokół w budynku niepodpiwniczonym
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➀ STYROFOAM IB, 

z warstwą tynku

➁ izolacja 

przeciwwilgociowa

➂ ROOFMATE SL

➃ podłoże

➄ folia polietylenowa

➅ ETHAFOAM* 222E

*Znak towarowy – The Dow Chemical Company



Rozwiàzania STYROFOAM: Izolacja Êcian piwnic. Izolacja pod∏óg8

Izolacja ścian piwnic w warunkach normalnej wilgotności gruntu

Klej nakłada się punktowo na płytę

(około sześciu punktów na jednej

płycie). 

Spoina stanowi tylko tymczasowe

zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne

są przyciskane do ściany przez parcie

gruntu po zasypaniu wykopu. 

Po przyklejeniu płyt izolacyjnych

wykopy są zasypywane, a warstwy

ziemi zagęszczane. 

Płyty  ROOFMATE SL muszą opierać

się na mocnej podstawie (na przykład

na odsadzce fundamentu), która

będzie zabezpieczać płyty przed 

obsuwaniem się w dół podczas 

ubijania zasypki. Płyty izolacyjne

można ciąć standardowymi narzędziami 

budowlanymi (piły ręczne, piły 

elektryczne lub urządzenia do cięcia

gorącym drutem). 

W przypadku wykonywania wykopów

na terenach „w środku miasta“

wykopy są często zabezpieczane

ścianami szczelinowymi. W takim 

przypadku na tradycyjną instalację

płyt izolacji obwodowej jest mało

miejsca. 

Użyte wówczas płyty ROOFMATE SL

lub w przypadku większych głębokości

FLOORMATE 500 lub FLOORMATE

700 mocowane są mechanicznie 

do ścianki szczelinowej. Na ściankę

szczelinową powinno się uprzednio

nanieść (natrysnąć) zaprawę cemen-

tową po to, żeby płyty izolacji

obwodowej można było dopasować

nie pozostawiając żadnych szczelin

pod spodem. Niebieskie płyty

stanowić będą trwały element kon-

strukcji. Następnie montowane jest

pionowe zbrojenie i wewnętrzne

deskowanie. Szczelina pomiędzy

płytami i deskowaniem jest następnie

wypełniana betonem. Płyty z ekstru-

dowanego polistyrenu pełnią rolę

zewnętrznego deskowania. Opisane

rozwiązanie jest wygodne zwłaszcza

w przypadku projektów, gdzie

stosowany jest szczelny beton 

zamiast tradycyjnej izolacji 

przeciwwodnej.


