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4.  Izolacja ścian piwnic w warunkach wyst´powania 
wody gruntowej pod ciśnieniem

4.1 Zagadnienia 
projektowe

Budynki posadowione w warunkach

występowania wody gruntowej (woda

gruntowa i woda przeciekowa pod

ciśnieniem) zawsze wymagają 

specjalnego projektu. Warstwa izolacji

przeciwwodnej lub płyta podłogowa

wykonana z betonu szczelnego muszą

być zaprojektowane i wykonane tak,

żeby wytrzymywały naprężenia

wywołane ciśnieniem wody.

Użycie płyt z ekstrudowanej pianki

polistyrenowej jest szczególnie

wygodne dla przegród położonych

poniżej poziomu terenu wykonanych

ze szczelnego betonu. Płyty izolacji 

termicznej używane są jako szalunek

tracony dla płyty fundamentowej 

i ścian piwnic lub instalowane są na

przegrodach pionowych po ich wyko-

naniu. To ostatnie rozwiązanie stosuje

się w przypadku, gdy tylko płyta 

fundamentowa wykonywana jest 

ze szczelnego betonu, a na ścianach

umieszczana jest izolacja przeciwwod-

na zabezpieczająca przed wodą pod

ciśnieniem. Jeżeli wymaga tego 

funkcja pomieszczenia, na

wewnętrznej stronie ściany żelbetowej

ze szczelnego betonu powinna być

zainstalowana bariera paroszczelna.

4.1.1 Rozwiàzania
STYROFOAM – izolacja
z płyt PERIMATE, 
ROOFMATE, 
FLOORMATE

Do izolacji obwodowej w miejscach

występowania wody gruntowej mają

zastosowanie następujące produkty:

◆   ROOFMATE SL

◆   FLOORMATE 500

◆   FLOORMATE 700

Płyty izolacyjne można stosować 

w miejscach występowania wody 

gruntowej do izolowania ścian 

i stropów do głębokości 3,5 m, przy

czym należy je przykleić na całej

powierzchni i zabezpieczyć przed

przesuwaniem się do momentu 

zasypania wykopu. 

W Niemczech na stosowanie płyt 

izolacyjnych z niebieskiego 

ekstrudowanego polistyrenu 

w warunkach występowania wód 

gruntowych pod ciśnieniem wydany

został atest budowlany (Zulassung).

4.2 Układ warstw

4.3 Instalacja
Zachodzące na siebie na całym

obwodzie krawędzie płyt 

ROOFMATE SL lub FLOORMATE 500

i FLOORMATE 700 eliminują

możliwość powstania mostków 

termicznych. Płyty termoizolacyjne

muszą zostać przyklejone na całej

powierzchni do ściany piwnicy, żeby

uniemożliwić przedostawanie się

wody gruntowej pomiędzy ścianę 

i płytę. Bezrozpuszczalnikowy klej 

bitumiczny na zimno należy nakładać

➀ ROOFMATE SL, przyklejane

na całej powierzchni

➁ izolacja przeciwwodna chronią-

ca przed wodą pod ciśnieniem

➂ żelbetowa ściana piwniczna

➅  szczelna, żelbetowa ściana

piwniczna

➄ folia PE

➆  bariera 

paroszczelna

➃ FLOORMATE 500

/FLOORMATE 700

➇  zagęszczone

podłoże gruntowe

ząbkowaną szpachlą na bitumiczną

warstwę izolacji przeciwwodnej oraz

na płyty termoizolacyjne. Następnie

klej należy wygładzić przeciągając po

nim gładką kielnią. Na koniec płytę

izolacyjną dociska się do ściany 

piwnicy „na mokro”. Płyty izolacji

obwodowej muszą opierać się na

mocnej podstawie (na przykład na

odsadzce fundamentu). Ponadto

należy uważać, żeby nie uszkodzić

warstwy izolacji przeciwwodnej 

podczas instalacji płyt izolacyjnych.


