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3.  Izolacja ścian piwnic z zintegrowanym drenażem

3.1 Zagadnienia 
projektowe dotyczàce 
stosowania płyt 
izolacyjno-drenażowych
PERIMATE

W budynkach, którym oprócz izolacji

cieplnej należy zapewnić odprowadzanie

wody ze względu na panujące warunki

gruntowe, należy stosować płyty

PERIMATE DI. Płyty te spełniają trzy

funkcje jednocześnie:

◆ chronią izolację przeciwwodną,

◆ izolują termicznie,

◆ odprowadzają wodę.

Stosowanie płyt wielofunkcyjnych

przynosi znaczne oszczędności 

kosztów robocizny i materiałów.

Płyty PERIMATE DI na jednej 

z powierzchni mają wyżłobione 

pionowe rowki, pełniące rolę warstwy

odwadniającej oraz geowłókninę

przyklejoną do rowkowanej strony,

która pełni rolę filtru. Geowłóknina

tworzy zakładkę na jednym długim 

i na jednym krótkim boku. 

Rowki umożliwiają odprowadzanie

pionowo spływającej wody 

do poziomej rury drenażowej. 

Poziomy rowek poprzeczny 

na złączach płyt rozprowadza wodę do

rowków wzdłużnych leżących poniżej.

Perimate DI – płyty izolacyjno-drenażowe

➀ PERIMATE DI – płyta izolacyjno-

drenażowa z rowkami drenażowymi 

i geowłókniną naklejoną fabrycznie

➁ izolacja przeciwwilgociowa

➂ folia polietylenowa

➃ ROOFMATE SL

➄ podłoże

Izolacja termiczna i drenaż 
ściany piwnicy.
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3.2 Układ warstw
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Izolacja ścian piwnic z zintegrowanym drenażem

3.3 Instalacja
Krawędź płyt PERIMATE DI na całym

obwodzie ukształtowana jest w taki

sposób, że płyty  zachodzą na siebie,

tak więc unika się tworzenia się

mostków termicznych. Płyty należy

układać na styk tak, żeby geowłóknina

zachodziła na boczną i dolną płytę.

Rowki odwadniające muszą być 

ustawione pionowo i zwrócone 

w stronę gruntu, żeby odprowadzały

wodę do dołu, do rury drenażowej.

Pionowa strzałka na geowłókninie

musi być skierowana do góry, 

gdyż wtedy położenie płyty jest 

prawidłowe. Płyty PERIMATE DI

przykleja się do wykonanej na

zewnętrznej ścianie piwnicy izolacji

przeciwwodnej bezrozpuszczalnikowym

klejem bitumicznym na zimno 

(np. Superflex 10, Dysperbit, Gumbit). 

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 ziemia ubijana warstwami. 

Płyty PERIMATE DI 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 (piły

ręczne, piły elektryczne lub urządzenia

do cięcia gorącym drutem).

3.4 Drenaż ścian piwnic 
izolowanych płytami 
PERIMATE DI

Płyty PERIMATE DI stanowią bardzo

skuteczny element drenujący, 

odprowadzający zebraną wodę pod

normalnym ciśnieniem do poziomej

rury drenażowej.

Parametry płyt PERIMATE DI

spełniają, a nawet przewyższają,

wymagania normy DIN 4095

„Odwadnianie w celu ochrony 

budynków” dotyczącej odprowadzania

wody na powierzchni czołowej ścian.

Zgodnie z normą DIN 4095 natężenie

przepływu dla pionowego elementu

odwadniającego powinno wynosić 
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Badania ośrodka doświadczalnego konstrukcji wodnych FH Karslruhe:
„Badania płyt Perimate DI i DS wykonanych z ekstrudowanego polistyrenu”

0,3 l/sm. Jest to natężenie przepływu

określone dla normalnych przypadków

(np. dla 3-metrowej głębokości 

fundamentu). 

Wydajność odwadniania płyt 

PERIMATE DI spełnia z dużym 

nadmiarem powyższe wymaganie. 

Na głębokości 3,0 m natężenie

przepływu dla płyty PERIMATE DI

wynosi ponad 1,0 l/sm. Zostało to 

udowodnione w badaniach, 

przeprowadzonych w ośrodku

doświadczalnym konstrukcji wodnych

w FH Karlsruhe (patrz ekspertyza

„Badania płyt PERIMATE DI i DS

wykonanych z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS”). 

Jeśli wymagania będą większe 

niż w normalnym przypadku, stosunek

natężenia przepływu do głębokości

można obliczyć na podstawie 

nomogramu zamieszczonego 

na rysunku poniżej.

PERIMATE DI/DS firmy Dow
Nomogram
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Odprowadzenie wody l/(s*m)


