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Izolacja fundamentów, drena! - zasady projektowe
Zagro!enie wod" gruntow"8.1.1

Obecno!" wody w gruncie, w otoczeniu bu-
dynku, jest !ci!le zwi#zana z przepuszczal-
no!ci# warstw gruntu przylegaj#cego bez-
po!rednio do podziemnych elementów
budynku. $wir i piasek to grunty o bardzo
du%ej przepuszczalno!ci i dlatego woda
opadowa przes#cza si& przez nie szybko
i w du%ych ilo!ciach. Natomiast glina i i' tyl-
ko w niewielkim stopniu s# dla wody prze-
puszczalne. Rzadko mo%na spotka" w tere-
nie grunt tylko jednego rodzaju, najcz&!ciej
mamy do czynienia z warstwami wielu ro-
dzajów gruntów o zró%nicowanych w'a!ci-
wo!ciach. P'aszczyzny rozgraniczaj#ce po-
szczególne rodzaje gruntów nazywane s#
poziomami lub horyzontami gruntowymi
(!! 8.1.1/1).

Woda opadowa przesi#kaj#ca przez grunt
w kierunku pionowym jest zatrzymywana na
warstwie gliny. (cieka nast&pnie po tej war-
stwie w kierunku budynku i przes#cza si&
przez grunt, którym budynek zosta' obsypa-
ny po budowie a% do spodu wykopu. Ponie-
wa% woda nie mo%e przes#czy" si& przez gli-
n& pod budynkiem, to gromadzi si&
i spi&trza , wywieraj#c nacisk hydrostatyczny
na !ciany piwnicy. Je!li izolacja przeciwwod-
na budynku nie jest szczelna, to woda dosta-
nie si& do wn&trza budynku (!! 8.1.1/2).
Spi&trzania wody mo%na unikn#" stosuj#c
drena% opaskowy wokó' budynku.

Woda mo%e wyst&powa" w gruncie w ró%-
nych formach; stosownie do tych form
podejmowane s# odpowiednie sposoby
ochrony budynku przed zawilgoceniem.
To, jak# form& przybierze ostatecznie
obecna w gruncie w ró%nych postaciach
woda, zale%y  od rodzaju gruntu, na ja-
kim posadowiony jest budynek. Mo%e to
by" jedynie wilgo" gruntowa w postaci
wody b'onkowej (!! 8.1.1/3), albo te%
'atwa do zaobserwowania, przes#czaj#ca

si& woda (!! 8.1.1/4), która przy za-
blokowanym odp'ywie ulegnie spi&trzeniu
i b&dzie na budynek wywiera" ci!nienie
hydrostatyczne (!! 8.1.1/2).

Jeszcze inna sytuacja ma miejsce w przypad-
ku wyst&powania wysokiego zwierciad'a wo-
dy gruntowej. Woda dzia'aj#ca pod ci!nie-
niem na budynek wymaga zastosowania
wodoszczelnej wanny (!! 8.1.1/5).

Dla potrzeb projektowania izolacji prze-
ciwwilgociowej w budownictwie wyró%nia
si& nast&puj#ce przypadki oddzia'ywania
wody na budynek:

Przypadek 1 (!! 8.1.1/3)
Wilgotny grunt (woda b'onkowa)

Przypadek 2 (!! 8.1.1/4)
Woda obecna w gruncie, ale nie wywiera
ci!nienia

Przypadek 3 (!! 8.1.1/5)
Woda wywiera z zewn#trz ci!nienie hy-
drostatyczne na budynek

Woda gruntowa
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01 glina
02 piasek
03 warstwa próchnicza
04 %wir drobnoziarnisty
05 %wir gruboziarnisty
06 grunt nasypowy spoisty
07 grunt nasypowy niespoisty
08 spi&trzona woda
09 warstwa filtracyjna
10 styropianowa p'yta drenuj#ca styropian  

„FUNDAMENT“ GEO
11 woda gruntowa
12 wodoszczelna wanna
13 rura drenuj#ca



Izolacja fundamentów, drena! - zasady projektowe
Terminologia drena!u 8.1.2

Pod poj!ciem „drena"“ rozumie si!
podziemny system odwodnienia, odpro-
wadzenia wody z obszaru uko#czonego
ju" lub znajduj$cego si! w fazie budowy
obiektu.

Drena" mo"e przyj$% form! tzw. filtra
mieszanego (!! 8.1.2/1 lewa po&owa).
Filtr mieszany to specjalnie dobrany ze-
staw "wirów o odpowiednich granula-
cjach, daj$cy stabilne w&a'ciwo'ci filtra-
cyjne. W z&o"u filtracyjnym umieszczona
jest rura drenuj$ca, odprowadzaj$ca wo-
d! poza odwadniany obszar.

Mo"na te" stosowa% filtr p&aszczyznowy,
wykonany ze styropianowej p&yty drenuj$-
cej pokrytej tkanin$ filtruj$c$
(!! 8.1.2/1 prawa po&owa).

Warstwa drenuj"ca (11)
(!! 8.1.2/2 i 8.1.2/3)
i
tkanina filtruj"ca (12)
(!! 8.1.2/2 i 8.1.2/3)
tworz$ razem
system drenuj"cy
(!! 8.1.2/1 poz. 03 lub 04).

Okre#lenia: filtr mieszany/filtr p$aszczyznowy
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01 filtr mieszany
02 rura drenuj$ca
03 filtr stopniowy na stropie
04 filtr stopniowy 'ciany
05 filtr mieszany pod&ogi
06 humus (warstwa wegetacyjna)
07 wype&nienie wykopu (grunt spoisty)
08 strop ze spadkiem lub
09 spadek w g&adzi wyrównawczej " 3%
10 izolacja przeciwwodna

11 styropianowa p&yta drenuj$ca „FUNDAMENT“ 
GEO

12 tkanina filtracyjna
13 'ciana
14 p&yta pod&ogowa
15 grunt rodzimy
16 "wir gruboziarnisty (=warstwa filtruj$ca)
17 Warstwa rozdzielcza

(12 + 16 = filtr p&aszczyznowy, tutaj jest to 
warstwa blokuj$ca podci$ganie kapilarne)
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Warstwy drenuj$ce s$ u"ywane do ochro-
ny  przed wod$:
" stropów pokrytych ziemi$ (!! 8.1.2/2)
" 'cian obsypanych gruntem (!! 8.1.2/3)
" pod&óg na gruncie (!! 8.1.2/4)
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Izolacja fundamentów, drena! - zasady projektowe
Sposób dzia"ania drena!u8.1.3

Funkcje drena!u p"aszczyznowego

W wykopie wype!nionym gruntem spoi-
stym (!! 8.1.3/1), zawieraj"cym zwykle
te# pewn" ilo$% gruzu po etapie budowy,
mog" powstawa% na ró#nych wysoko-
$ciach $cian fundamentowych soczewki
wodne (01). Wywieraj" one parcie hydro-
statyczne na $ciany budynku, które mo#e
przy niew!a$ciwej ich izolacji, spowodo-
wa% dostawanie si& wody do wn&trza.

Przy u#yciu drena#u p!aszczyznowego
(02) mo#na ochroni% $cian& przed par-
ciem wody. Woda, która pojawia si&
w gruncie w pobli#u $ciany jest bowiem
przejmowana przez warstw& drenuj"c"
i w jej kanalikach woda sp!ywa do rury
drenuj"cej (03). Wbudowana styropiano-
wa p!yta drenuj"ca jest na ca!ej po-
wierzchni os!oni&ta tkanin" filtruj"c" (04).
Na niej zatrzymuj" si& cz"stki sta!e niesio-
ne przez wod&.

Funkcje rury drenuj#cej

Rury drenuj"ce s" najcz&$ciej uk!adane
w postaci ci"g!ej opaski wokó! obiektu.
W ten sposób woda przes"czaj"ca si&
przez warstwy filtruj"ce jest zbierana i od-
prowadzana do miejsca odbioru. Opa-
ska zaczyna si& w najwy#szym punkcie
ca!ego drena#u (!! 8.1.3/2) ($rednica
wewn&trzna rury min. 100 mm) i biegnie
w dwie strony ze spadkiem min. 0.5%.
Rura drenuj"ca jest zabezpieczona przed
zamuleniem przez warstw& #wiru, frakcja
32, os!aniaj"c" j" zarówno od do!u jak
i od góry. 'wir musi si&ga% na tyle wysoko,
aby woda z p!aszczyznowego drena#u $cia-
ny w ca!o$ci trafia!a do rury drenuj"cej.

! 8.1.3/2: Przez grunt wype!niaj"cy wy-
kop i #wir otulaj"cy rur& woda przes"cza
si& pionowo, zgodnie z si!" ci&#ko$ci, wy-
pe!nia od do!u #wir filtruj"cy i unosi ze so-
b" drobne cz"stki z pod!o#a. Uniesione
przez wod& cz"stki mu!u s" zatrzymywane
przez #wir w wy#szej cz&$ci z!o#a.

! 8.1.3/3: Zanim woda dostanie si& do
rury drenuj"cej, to w #wirze zgromadzi si&
du#a jej ilo$%. Jej obecno$% sprawia, #e
w przyleg!ej do z!o#a cz&$ci budynku mo#e
odbywa% si& podci"ganie kapilarne wody.

! 8.1.3/4: Woda jest odprowadzana
przez drena# dopiero wtedy, gdy osi"gnie
odpowiedni poziom w z!o#u #wirowym.
Woda spi&trzona w z!o#u #wirowym jest
wciskana do rury drenuj"cej.

! 8.1.3/5: Zwierciad!o wody w #wirze
filtracyjnym przy pe!nym zanurzeniu rury
drenuj"cej.

Sposób dzia"ania drena!u

01 soczewki wody
02 styropianowe p!yty drenuj"ce „FUNDAMENT“ 

GEO
03 rura drenuj"ca
04 tkanina filtracyjna
05 styropianowa izolacja obwodowa
06 #wir, frakcja 32
07 #wir gruboziarnisty
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Przyk!ady drena"u
Drena" #cian 8.2.1

strona 1

$ciana z drena"em
p!aszczyznowym

Na rysunku !! 8.2.1/1 pokazany zosta!
przekrój przez "cian# zewn#trzn$ piwnicy
nieogrzewanej. Grunt w otoczeniu budyn-
ku jest gruntem spoistym. Ten sam rodzaj
gruntu zosta! u%yty do zasypania wykopu
(06). Konieczny jest wi#c, dla unikni#cia
parcia hydrostatycznego wody na izolacj#
przeciwwodn$ (03) "ciany piwnicy, drena%
p!aszczyznowy.

W tym celu zastosowane zosta!y filtruj$ce
p!yty styropianowe (04), umieszczone od
zewn$trz na "cianie piwnicy i opaska dre-
nuj$ca (09). Ze wzgl#du na obecno"&
gruntu spoistego (06) p!yty styropianowe
musz$ by& na ca!ej powierzchni os!oni#te
tkanin$ filtracyjn$ (05).

Woda z systemu drenuj$cego (04+05)
musi bez przeszkód sp!ywa& do z!o%a %wi-
rowego (08) otaczaj$cego opask# drenu-
j$c$ (09). W tym celu %wir zachodzi wyso-
ko na pionowy drena% "ciany i woda
mo%e bez trudu dosta& si# do rury drenu-
j$cej.

01 "ciana zewn#trzna piwnicy
02 tynk
03 warstwa przeciwwodna
04 styropianowe p!yty drenuj$ce „FUNDAMENT“ 

GEO
05 tkanina filtracyjna
06 wype!nienie wykopu: grunt spoisty
07 %wir gruboziarnisty
08 %wir filtruj$cy
09 rura drenuj$ca
10 poziom drena%u
11 pozioma izolacja przeciwwodna
12 folia rozdzielcza
13 styropianowa izolacja termiczna
14 bezspoinowy system izolacji termicznej 
15 profil startowy z okapnikiem
16 cokolik klinkierowy

8.2.1/1
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Przyk!ady drena"u
Drena" #cian8.2.1

strona 2

Studzienka do#wietlaj$ca piwnic%

Studzienka ma w przekroju kszta!t litery
U i umo"liwia dost#p $wiat!a s!onecznego
do okna piwnicy, po!o"onego poni"ej po-
ziomu terenu (!! 8.2.1/4). Studzienka
jest stale nara"ona na zawilgocenie wy-
wo!ane kontaktem z wilgotnym gruntem,
opadami zewn#trznymi, wod% gruntow%

i wod% przes%czan% przez grunt. Je$li
wi#c betonowa $cianka studzienki jest
trwale wilgotna, to musi by& ona odsuni#-
ta od suchej $ciany piwnicy (01) os!oni#-
tej izolacj% przeciwwodn% (03).
Studzienka (06) jest dostawiana do $ciany
piwnicy (01), uprzednio os!oni#tej izolacj%
przeciwwodn% (03) (!! 8.2.1/4). Jej
górna kraw#d' powinna si# znajdowa&
min. 15 cm poni"ej górnej kraw#dzi co-
ko!u (11).
W studzienkach do$wietlaj%cych z zasady
nie wykonuje si# zamkni#tego, szczelne-
go dna (!! 8.2.1/2 i !! 8.2.1/3).
Z!o"e "wirowe (09), znajduj%ce si# na
dnie studzienki, umo"liwia skuteczne od-
prowadzenie wody ze studzienki do pio-
nowej p!yty drenuj%cej (04). Ze wzgl#du
na spoisty grunt, którym wype!niony zo-

sta! wykop, styropianowa p!yta drenuj%ca
musi by& na ca!ej powierzchni os!oni#ta
tkanin% filtracyjn% (05).

&ciana z drena"em p!aszczyznowym
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01 murowana $ciana piwnicy
02 tynk zewn#trzny
03 izolacja przeciwwodna
04 styropianowa p!yta drenuj%ca „FUNDAMENT“ 

GEO
05 tkanina filtracyjna
06 studzienka (tworzywo sztuczne)
07 zamocowanie studzienki
08 wype!nienie gruntem spoistym
09 "wir gruboziarnisty
10 pozioma izolacja przeciwwilgociowa
11 górna kraw#d' coko!u



Przyk!ady drena"u
Drena" #cian 8.2.1

strona 3

Coraz cz!"ciej do celów mieszkalnych wy-
korzystuje si! pomieszczenia zag#!bione
w gruncie. Wobec tego zachodzi koniecz-
no"$ pionowego izolowania termicznego
ich "cian zewn!trznych. Ten rodzaj izolacji
termicznej nazywany jest tak%e izolacj&
obwodow&.

Na rysunku !! 8.2.1/5 przedstawiono
przekrój pionowy przez izolowan& od ze-
wn&trz "cian! piwnicy ogrzewanej. 'ciana
budynku, powy%ej górnej kraw!dzi coko#u
(15), jest izolowana przed stratami ter-
micznymi bezspoinowym systemem ocie-
pleniowym (13). W obszarze coko#u i po-
ni%ej poziomu terenu do izolowania "ciany
u%yto specjalnej odmiany p#yt styropiano-
wych „FUNDAMENT“ (04).

Dla ochrony podziemnej cz!"ci budynku
przed zawilgoceniem, zastosowano opisy-
wany wcze"niej system izolacyjno-drenu-
j&cy: izolacja przeciwwodna (03), styro-
pianowe p#yty drenuj&ce „FUNDAMENT“
GEO (05) i tkanina filtracyjna (06). Nale-
%y tu powtórzy$ ponownie, %e drenowanie
p#aszczyznowe (05+06) ma sens jedynie
w po#&czeniu z opask& drenuj&c& (09).

$ciana z izolacj% obwodow% i drena"em p!aszczyznowym

01 "ciana piwnicy
02 podk#ad bitumiczny
03 pionowa izolacja przeciwwodna
04 styropianowa p#yta izolacji obwodowej 

„FUNDAMENT“
05 styropianowa p#yta drenuj&ca „FUNDAMENT“ GEO
06 tkanina filtracyjna
07 wype#nienie gruntem spoistym
08 %wir filtruj&cy "32
09 rura drenuj&ca
10 poziom drena%u
11 warstwa pozioma izolacji przeciwwilgociowej
12 %wir gruboziarnisty
13 bezspoinowy system izolacyjny
14 profil startowy = okapnik
15 p#yta ochronna przed uderzeniem i UV
16 po#&czenia na zak#adk!
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8.2.1/6

Przyk!ady drena"u
Drena" #cian8.2.1

strona 4

Obszar coko!u

Woda mo!e "atwo przes#cza$ si% przez
grunty niespoiste. W tego rodzaju grun-
tach nie dochodzi tak!e do spi%trzania
wody i wywierania ci&nienia hydrostatycz-
nego na budowl%.

Z tak# sytuacj# mamy wi%c do czynienia
w przypadku wype"nienia wykopu grun-
tem niespoistym.

Na rysunku !! 8.2.1/6 przedstawiono
przekrój przez &cian% piwnicy ogrzewanej
i fragment parteru. 'ciana nad coko"em
jest izolowana od zewn#trz systemem
bezspoinowym, a &ciana piwnicy termicz-
n# izolacj# obwodow#, np. styropian
„FUNDAMENT“.

Do izolowania piwnicy u!y$ te! mo!na
specjalnej odmiany materia"owej tj. p"yt
styropianu ekstrudowanego TERMO-X.
Dzi%ki specjalnej odmianie surowca i od-
powiedniemu procesowi produkcji mate-
ria" ten odznacza si% zwart# budow#
o du!ej wytrzyma"o&ci mechanicznej i mi-
nimalnej nasi#kliwo&ci. Takie w"a&ciwo&ci
sprawiaj#, !e materia" ten jest w pe"ni od-
porny na warunki panuj#ce w gruncie bez
dodatkowych warstw ochronnych.

P"yty izolacji obwodowej maj# kraw%dzie
ukszta"towane w postaci zamków lub
wpustu i pióra, co pozwala na uzyskanie
ci#g"ej warstwy izolacyjnej.

Typowe rozmiary p"yt do izolacji w gruncie

$ciana z izolacj% obwodow%

forma
wyrobu

d"ugo&$
x

szeroko&$

grubo&$
nominalna

mm

p"yty 1000 x 500

30
40
50
60
70
80
100
120

01 tynk wewn%trzny
02 &ciana zewn%trzna
03 bezspoinowy system izolacji termicznej
04 tynk strukturalny na warstwie zbrojonej
05 masa klej#ca
06 listwa coko"owa
07 wyk"adzina pod"ogowa
08 jastrych p"ywaj#cy
09 warstwa rozdzielcza
10 d(wi%koizolacyjne p"yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“

06 07 08 09 10
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11 strop !elbetowy
12 pod"o!e zagruntowane
13 pionowa izolacja przeciwwilgociowa, 

u góry zamocowana mechanicznie
14 termiczna izolacja obwodowa z p"yt 

„FUNDAMENT“ 
15 wype"nienie wykopu, grunt niespoisty
16 !wir gruboziarnisty
17 pozioma izolacja przeciwwilgociowa
18 wyrównawcza warstwa zaprawy
19 p"yta os"onowa



Przyk!ady drena"u
Drena" #cian 8.2.1

strona 5

Obszar fundamentów

Je!li grunt nie jest spoisty, to drenowanie
p"aszczyznowe ani obwodowe nie jest po-
trzebne. Budynek musi by# jedynie chro-
niony przed dzia"aniem wilgoci zawartej
w gruncie w postaci wody b"onkowej
(przypadek 1 rozdz. 8.1.1).

Na rysunku !! 8.2.1/7 przedstawiono
obszar fundamentów i pod"ogi na grun-
cie w budynku podpiwniczonym. Rysunek
ten nale$y rozpatrywa# "%cznie z rysun-
kiem !! 8.2.1/6.

&ciana zewn'trzna piwnicy (02) jest po-
kryta od zewn%trz izolacj% przeciwwilgo-
ciow% (08). Pionowa warstwa izolacji jest
po"%czona przez klejenie z izolacj% pozio-
m% (16) fundamentu i dalej z izolacj%
pod"ogi na gruncie (12). Tylko szczelna
warstwa izolacji przeciwwilgociowej daje
gwarancj', $e nie dojdzie do kapilarnego
podci%gania wilgoci z gruntu.

Termiczna izolacja obwodowa z p"yt sty-
ropianowych „FUNDAMENT“ (09) jest
przyklejona do !ciany piwnicy mas% kle-
jow% (03). Po zasypaniu wykopu jest ona
przez grunt (10) dociskana do !ciany
i trwale utrzymywana w tej pozycji.

$ciana z izolacj% obwodow%

8.2.1/7

01 tynk wewn'trzny
02 !ciana zewn'trzna
03 masa klej%ca
04 listwa coko"owa
05 warstwa rozdzielcza
06 d(wi'koizolacyjne p"yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
07 pod"o$e zagruntowane
08 pionowa izolacja przeciwwilgociowa, u góry 

zamocowana mechanicznie
09 termiczna izolacja obwodowa z p"yt 

styropian „FUNDAMENT“
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wype"nienie wykopu 
gruntem niespoistym

grunt niespoisty,
przepuszczalny

090514 20

10 wype"nienie wykopu, grunt niespoisty
11 wyk"adzina pod"ogowa
12 izolacja przeciwwilgociowa pod"ogi na gruncie
13 lepik asfaltowy
14 zbrojona p"yta betonowa
15 po"%czenie p"yt styropianowych
16 pozioma izolacja przeciwwilgociowa
17 warstwa wyrównawcza
18 uziom fundamentów
19 p"yta wiórowa
20 poduszka piaskowa

18



Przyk!ady drena"u
Drena" #cian8.2.1

strona 6

Obszar coko!u

W!ze" konstrukcyjny #elbetowego rozwi$-
zania %cian piwnicy (12) i stropu (11) zo-
sta" przedstawiony na rysunku
(!! 8.2.1/8). W tym w!&le poziome si-
"y ze %ciany piwnicy s$ przekazywane na
strop. Ze wzgl!du na monolityczny cha-
rakter konstrukcji nie jest mo#liwe umie-
szczenie poziomej izolacji przeciwwilgo-
ciowej pod stropem piwnicy.

Na stropie piwnicy wymurowana jest %cia-
na parteru (02), os"oni!ta od zewn$trz
p"ytami styropianowymi w bezspoinowym
systemie izolowania (03+04). P"yty przy-
klejone s$ do %ciany punktowo przy u#y-
ciu masy klej$cej (05).

W obszarze coko"u i w cz!%ci podziemnej,
konstrukcja jest obwodowo zabezpieczo-
na przed stratami ciep"a przy u#yciu p"yt
styropianowych (16). W ods"oni!tej, co-
ko"owej cz!%ci %ciany izolacja termiczna
musi by' zabezpieczona przed uszkodze-
niem mechanicznym i promieniowaniem
UV. Mo#na to zrealizowa' przy pomocy
zbrojonego tkanin$ szklan$ tynku coko"o-
wego (21) lub p"yty odpornej na zawilgo-
cenie.

W przypadku wype"nienia wykopu grun-
tem spoistym (19) konieczne jest zastoso-
wanie drena#u p"aszczyznowego
(17+18) przy u#yciu styropianowych p"yt
drenuj$cych (17), pokrytych tkanin$ filtru-
j$c$ (18), po"$czonego z opask$ drenu-
j$c$ w obszarze fundamentów (por.
!! 8.2.1/9).

$ciana z izolacj% obwodow% i drena"em p!aszczyznowym

8.2.1/8

01 tynk wewn!trzny
02 %ciana zewn!trzna
03 bezspoinowy system izolacji termicznej
04 tynk strukturalny na warstwie zbrojonej
05 masa klej$ca
06 listwa coko"owa
07 wyk"adzina pod"ogowa
08 jastrych p"ywaj$cy
09 warstwa rozdzielcza
10 d&wi!koizolacyjne p"yty styropianowe 

„SUPER AKUSTIC“
11 strop #elbetowy

0706 08 09 10

01

02

20
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15
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04

05

21

18

19

11

12 %ciana #elbetowa piwnicy
13 pod"o#e zagruntowane
14 pionowa izolacja przeciwwilgociowa, u góry 

zamocowana mechanicznie
15 klej do p"yty drenuj$cej
16 termiczna izolacja obwodowa 

styropian „FUNDAMENT“ 
17 styropianowa p"yta drenuj$ca
18 tkanina filtracyjna
19 wype"nienie wykopu
20 przerwa technologiczna
21 tynk coko"u



8.2.1/9

Przyk!ady drena"u
Drena" #cian 8.2.1

strona 7

Obszar fundamentów

W przypadku gruntu spoistego pod bu-
dynkiem i wykopu wype!nionego gruntem
spoistym, "ciana zewn#trzna piwnicy mu-
si by$ os!oni#ta drena%em p!aszczyzno-
wym (12+13), z którego woda jest bez
przeszkód odprowadzana do poziomego
drena%u opaskowego (24).

Na rysunku !! 8.2.1/9 pokazano fun-
damentowy w#ze! "ciany piwnicy i pod!o-
gi na gruncie, tego samego rozwi&zania
konstrukcyjnego jak na rysunku
!! 8.2.1/8. 'ciana piwnicy jest obci&-
%ona naporem gruntu, a poziome si!y od
tego obci&%enia s& przekazywane na p!y-
t# pod!ogow& (19). Dzi#ki etapowej reali-
zacji %elbetowej "ciany piwnicy (07), mo%-
liwe tu by!o wykonanie poziomej izolacji
przeciwwilgociowej (22), chroni&cej "cia-
n# przed podci&ganiem kapilarnym.

Termiczna izolacja obwodowa z p!yt sty-
ropianowych (11) jest uk!adana w jednej
warstwie, ale ze szczelnymi po!&czeniami
zak!adkowymi (21) na kraw#dziach. P!yty
styropianowe s& z regu!y klejone punkto-
wo (02) do izolacji (09). Klejenie to ma je-
dynie sens monta%owy, przed zasypaniem
wykopu. Do klejenia stosuje si# masy na
bazie bitumicznej lub z tworzyw sztucz-
nych.

Styropianowe p!yty drenuj&ce (12) s&
z kolei mocowane do p!yt izolacji termicz-
nej (11) przy u%yciu specjalnego kleju
(10), tak%e w sposób punktowy. P!yty dre-
nuj&ce s& przykryte na ca!ej powierzchni
tkanin& filtracyjn& (13).

$ciana z izolacj% obwodow% i drena"em p!aszczyznowym

01 tynk wewn#trzny
02 masa klej&ca
03 listwa coko!owa
04 jastrych p!ywaj&cy
05 warstwa rozdzielcza
06 d(wi#koizolacyjne p!yty styropianowe
07 "ciana %elbetowa
08 pod!o%e zagruntowane
09 pionowa izolacja przeciwwilgociowa, u góry 

zamocowana mechanicznie
10 klej do p!yt drenuj&cych
11 termiczna izolacja obwodowa z p!yt styropian 

„FUNDAMENT“
12 styropianowe p!yty drenuj&ce
13 tkanina filtracyjna
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02

(grunt spoisty)

24 13 28 23 22 26 1925 13 05 11 20

14 zbrojenie "ciany, do!em zagi#te
15 wyk!adzina pod!ogowa
16 termiczna izolacja styropianowa 
17 izolacja przeciwwilgociowa pod!ogi
18 klej bitumiczny
19 %elbetowa p!yta pod!ogowa
20 drena% %wirowy
21 po!&czenie zak!adkowe p!yt
22 pozioma izolacja przeciwwilgociowa
23 g!ad( wyrównawcza
24 rura drenuj&ca
25 fundament
26 uziemienie fundamentów
27 wype!nienie wykopu
28 %wir gruboziarnisty



Przyk!ady drena"u
Drena" na stropach8.2.2

Budynki pokryte warstw! gruntu ro"linne-
go wymagaj! skutecznego odprowadza-
nia wody z ich powierzchni, aby nie do-
sz#o do jej spi$trzenia i wywierania
ci"nienia hydrostatycznego na warstwy
izolacyjne (!! 8.1.2/1).

Przyk#ad na rysunku !! 8.2.2/1 przed-
stawia naro%nik %elbetowej "ciany i stro-
pu. Aby umo%liwi& szybkie odprowadza-
nie wody nachylenie stropu konstrukcji
(07) powinno wynosi& " 3%.

Strop i "ciana powinny by& os#oni$te izo-
lacj! przeciwwodn!. Bitumiczna izolacja
"ciany (03), ze wzgl$du na mo%liwo"& ob-
suwania si$ pod naporem przes!czanej
przez grunt wody, musi by& zamocowana
mechanicznie na górnej kraw$dzi. Nato-
miast warstwa/y izolacji przeciwwodnej
stropu (06) powinny zachodzi& na izolacj$
"ciany (03) przynajmniej 20 cm.

P#aszczyznowe drenowanie stropu (07) to
filtr stopniowy, sk#adaj!cy si$ ze styropia-
nowych p#yt drenuj!cych (04), pokryty
tkanin! geotekstyln! (05 = tkanina filtra-
cyjna). Taki uk#ad warstw jest kontynuo-
wany na "cianie (01). Dzi$ki temu mo%li-
wy jest nieprzerwany odp#yw wody od
stropu do drena%u poziomego, odprowa-
dzaj!cego wod$ poza drenowany obszar
(por. 8.1.2 i 8.1.3).

Drena" na stropach

8.2.2/1

01 "ciana
02 pod#o%e zagruntowane
03 izolacja przeciwwodna pionowa
04 styropianowe p#yty drenuj!ce
05 tkanina filtracyjna
06 izolacja przeciwwodna
07 %elbetowy strop ze spadkiem
08 grunt spoisty, zag$szczany warstwami
09 humus
10 glina
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Izolacja fundamentów, drena! (przy u!yciu p"yt styropianowych)
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