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Rozegnij środkową zszywkę, wyjmij wkładkę i włóż do segregatora

Fundamenty są najważniejszą częścią bu-
dynku. To od nich zależy trwałość i bez-
pieczeństwo całej konstrukcji. Źle posta-
wione fundamenty mogą być przyczyną
uszkodzenia struktury całości, a nawet
spowodować katastrofę budowlaną. 
Wybór materiału do ścian fundamento-
wych powinien być przemyślany, a decy-

IZOLACJA FUNDAMENTÓW I PRZYZIEMI BUDYNKÓW

zję o wyborze powinno się podjąć
po konsultacji ze specjalistami. Przy
projektowaniu fundamentów konieczna
jest znajomość dwóch czynników: obcią-
żenia działającego za pośrednictwem
fundamentu na grunt i właściwości 
gruntu, na którym będzie posadowiony
budynek. Często zapominamy o izolacji

fundamentów i ścian fundamentowych.
A przecież ddoobbrraa  ii ttrrwwaałłaa  iizzoollaaccjjaa  
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śśccii  ppooddzziieemmnnyycchh  bbuuddyynnkkuu  ppoommoożżee  zzaaoosszz--
cczzęęddzziićć  wwiieelluu  kkłłooppoottóóww  zzwwiiąązzaannyycchh
zz pprrzzeecciieekkaammii,,  aa ww nnaajjggoorrsszzyymm  wwyyppaaddkkuu
pprrzzeedd kkoonniieecczznnoośścciiąą  oossuusszzaanniiaa  śścciiaann
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gruntów spoistych i położenia budynku
na pochyłości. Woda opadowa przesiąka-
jąca przez grunt w kierunku pionowym
jest zatrzymywana na warstwie gliny.
Ścieka następnie po tej warstwie w kie-
runku budynku i przesącza się przez
grunt, którym budynek został obsypany
po budowie. Ponieważ woda nie może
przesączyć się przez glinę pod budyn-
kiem, to gromadzi się i spiętrza, wywiera-
jąc nacisk hydrostatyczny na ściany piwni-
cy. Jeżeli izolacja przeciwwodna budynku
nie jest szczelna, to woda dostanie się
do wnętrza budynku. Spiętrzania wody
można uniknąć stosując drenaż opaskowy
wokół budynku.

Wysokie zwierciadło wodne
Jeżeli występuje wysoki poziom wód
gruntowych, to woda działa na budynek
podciśnieniem również od dołu, dlatego
budynek wymaga zastosowania wodosz-

Rys. 1.1. 
1. Piasek, 2. warstwa próchnicza, 3. grunt na-
sypowy spoisty

Rys. 1.2/3/4. 
1. Glina, 2. piasek, 3. warstwa próchnicza, 4. żwir drobnoziarnisty, 5. żwir gruboziarnisty, 
6. grunt nasypowy spoisty, 7. spiętrzona woda, 8. warstwa filtracyjna, 9. styropianowa
płyta drenująca, 10. rura drenująca

Rys.1.5. 
Wodoszczelna wanna

Woda opadowa
Wody gruntowe są szczególnie niebez-
pieczne w przypadku występowania

Obecność wody w gruncie przy budynku
jest ściśle związana z przepuszczalnością
warstw gruntu przylegającego do pod-
ziemnych elementów budynku. Woda
w gruncie może występować w kilku for-
mach. W zależności od rodzaju wody 
należy stosować odpowiednią ochronę
przed zawilgoceniem budynku. 
Dla potrzeb projektowania izolacji prze-
ciwwilgociowej w budownictwie wyróżnić
można następujące przypadki oddziaływa-
nia wody na budynek:

Naturalna wilgotność gruntu
W przypadku dobrze przepuszczalnego
gruntu niespoistego (żwir lub piasek) moż-
na zakładać brak występowania wody
gruntowej pod ciśnieniem. Piwnice należy
wówczas zabezpieczyć jedynie przed natu-
ralną wilgocią gruntową.

czelnej wanny. Również posadowienie
fundamentów poniżej poziomu wody
gruntowej związane jest z koniecznością
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem
oraz z wykonaniem izolacji przeciwwod-
nych typu ciężkiego i drenaży. 

Oddziaływanie wody gruntowej na budynek
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Fundamenty i ich izolacja

Beton w robotach 
fundamentowych
Materiałem najczęściej stosowanym do ro-
bót fundamentowych jest beton. Używa
się go z uwagi na prostotę wykonania,
mniejsze wysokości ław niż w przypadku
cegły i możliwość prowadzenia robót po-
niżej poziomu wody gruntowej. 
W ciężkich warunkach gruntowych (głębo-
ko położony grunt nośny, wysoki poziom
wód gruntowych itp.) stosowane jest naj-
częściej jedno z dwóch rozwiązań: 
– posadowienie na płycie żelbetowej lub

fundamencie skrzyniowym monolitycz-
nym, 

– posadowienie na palach lub studniach.

Wysokość kondygnacji piwnic
i całego budynku
Zasadą jest, że domy bez podpiwniczenia
stawia się zawsze minimum 5 cm poniżej
głębokości przemarzania gruntu. Na więk-
szości obszaru kraju jest to głębokość 
jednego metra, a w obszarach najzimniej-
szych – 1,4 m. Posadowienie domu na
takiej głębokości chroni budynek
przed uszkodzeniami spowodowanymi
wysadzinami mrozowymi. Zamarzanie
cząsteczek wody znajdującej się w gruncie
powoduje zwiększenie objętości wody,
grunt zaczyna pęcznieć i wysadzać spoczy-
wające na nim elementy ku górze, czego
następstwem są uszkodzenia podłóg
na gruncie oraz przesunięcia fundamen-
tów i murów.
W budynkach podpiwniczonych funda-
ment należy zagłębić około 30 cm poniżej
poziomu posadzki piwnicy. Fundamenty
powinny być oparte w podłożu na głębo-
kość 2,5–2,8 m pod poziomem terenu.

Rodzaje fundamentów
Z uwagi na posadowienie i zastosowane
materiały, a zarazem pod wpływem prak-
tyki korzystania z systemów izolacji można
wyróżnić następujące rodzaje fundamen-
tów:

O Masywny fundament
... to taki, którego wierzch znajduje się po-
wyżej poziomu wody gruntowej, a spód
poniżej granicy przemarzania gruntu. Ta-
kie fundamenty wykonuje się zwykle z be-
tonu wodoszczelnego, ponieważ w wyko-
pie układa się jedynie folię budowlaną
(BUDFOL Izolacja lub EKOFOL IZ), której
zadaniem jest ochrona mieszanki betono-
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Rys. 2.1. 
1. Folia izolacyjna BUDFOL/EKOFOL IZ,
2. ściana fundamentowa, 3. izolacja prze-
ciwwilgociowa ściany fundamentowej 
z folii IZOPLAST, 4. skos z zaprawy, 5. izo-
lacja pozioma ściany fundamentowej z folii 
IZOPLAST, 6. ława fundamentowa, 7. po-
ziom wody gruntowej 

wej przed zanieczyszczeniem gruntem.
Następnie na ławie układa się poziomą
izolację przeciwwilgociową przewidzianą
w projekcie (np. IZOPLAST) i stawia nieco
niższe ściany fundamentowe.

O Fundament ponad wodą
Gdy woda gruntowa znajduje się więcej
niż 30–40 cm powyżej poziomu posa-
dowienia, opłaca się wynieść cały budynek
na taką samą wysokość. 

Rys. 2.2.  
1. Cokół z płytek ceramicznych, 2. folia
izolacyjna BUDFOL/EKOFOL IZ, 3. izolacja
pionowa ściany fundamentowej, 4. izolacja
pozioma fundamentu IZOPLAST, 5. ława
fundamentowa, 6. żwir lub chudy beton, 
7. poziom wody gruntowej 

O Fundament płytowy
Gdy woda gruntowa znajduje się zaled-
wie 50 cm poniżej poziomu terenu lub 
więcej niż 40 cm powyżej poziomu posa-
dowienia, można wykonać fundament 

płytowy. Musi on być izolowany termicznie,
najlepiej warstwą polistyrenu ekstrudowa-
nego lub styropianu, na całym obwodzie. 
Ponadto tak płytko posadowiony budynek
należy chronić przed wysadzinami. Typo-
wym zabezpieczeniem przed tego typu sy-
tuacją jest wykonanie fundamentów poni-
żej granicy przemarzania gruntu. 

O Fundament z ogrzewaniem 
powietrznym
Taki fundament można wykonać prak-
tycznie na powierzchni terenu, dlatego

Rys. 2.4. 
1. Zbrojenie z prętów, 2. pręty dystanso-
we, 3. folia izolacyjna BUDFOL/EKOFOL IZ,
4. rury grzewcze, 5. izolacja termiczna,
6. tynk, 7. pozioma izolacja przeciwwilgocio-
wa z folii BUDFOL/EKOFOL IZ, 8. warstwa
drenażowa, 9. poziom wody gruntowej 

Rys. 2.3. 
1. Zbrojenie z prętów stalowych, 2. płyta beto-
nowa, 3. folia izolacyjna BUDFOL/EKOFOL IZ,
4. podkład z chudego betonu; może być 
zastąpiony podsypką piaskową, 5. warstwa
filtracyjna, 6. „ostroga”, czyli miejscowe
wzmocnienie pod ścianą nośną, 7. izolacja
pozioma fundamentu z folii IZOPLAST po-
łączona z izolacją pionową na zakład
min. 20 cm, 8. izolacja przeciwwilgociowa
z folii BUDFOL IZOLACJA na podłożu piasko-
wym lub z papy asfaltowej na chudym beto-
nie, 9. poziom wody gruntowej
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poziom wody gruntowej może się znaj-
dować zaledwie 30–40 cm poniżej 
poziomu gruntu (rys. 2.4). Płyta funda-
mentowa z ogrzewaniem powietrznym to
nic innego jak wielki grzejnik (o po-
wierzchni całego parteru). Musi być do-
brze odizolowana od gruntu, aby jak naj-
większa ilość ciepła została wykorzystana
do ogrzewania domu. 

Izolacje przeciwwilgociowe
Materiały, z których stawia się budynek,
mają mniej lub bardziej porowatą struk-
turę, przez co łatwo chłoną wilgoć 
gruntową. Dlatego każdy budynek wy-
maga izolacji przeciwwilgociowej, bez 
której wilgoć ma wolną drogę do jego
wnętrza.
Wilgoć w budynku ułatwia rozwój grzy-
bów i pleśni, sprzyja też tworzeniu się
na ścianach szpecących wykwitów (bia-
łych nalotów), czyli osadów związków
rozpuszczalnych w wodzie, na przykład
soli wapnia czy magnezu.
W celu zabezpieczenia przed napływającą
poprzez grunt wilgocią do budynku należy
wykonać solidne izolacje przeciwwilgocio-
we. W zależności od miejsca usytuowania
izolacji możemy ją podzielić na izolację
poziomą lub pionową.

O Pozioma izolacja 
jest potrzebna nawet w domach niepod-
piwniczonych. Taką izolację trzeba wyko-
nać na wszystkich ścianach fundamento-
wych – zarówno zewnętrznych, jak
i wewnętrznych, w tym także na funda-
mencie pod komin. Taka izolacja będzie
skuteczna, jeśli zapewni się jej ciągłość
przez połączenie jej z izolacją podłogi
na gruncie. 
Do wykonania poziomej izolacji przeciw-
wilgociowej murów fundamentowych
i ścian fundamentowych idealnie nadaje
się folia IZOPLAST. Folia ta jest teksturo-
wana, dostępna w różnych szerokościach,
dzięki czemu można dobrać ją do szeroko-
ści ściany fundamentowej. 
W przypadku ścian wielowarstwowych
ocieplanych wełną mineralną trzeba pa-
miętać o zastosowaniu izolacji szerszej niż
ściana fundamentowa, którą należy wywi-
nąć na zewnątrz ściany nośnej. Wywinię-
cie zabezpiecza ścianę nośną przed wilgo-
cią, która może się zbierać na dole
szczeliny wentylacyjnej (w wyniku konde-
sacji pary wodnej lub zacinającego desz-
czu). W tym przypadku jeden koniec izola-
cji należy szczelnie złączyć na zakład
z izolacją podłogi, natomiast drugi wypro-
wadzić na około 20–25 cm na zewnątrz
ściany nośnej.

Izolacja podłogi powinna być na tym sa-
mym poziomie co izolacja pozioma ścian,
co sprzyja dobremu połączeniu izolacji
ściany z izolacją podłogi. Niestety nie 
zawsze jest to możliwe, należy wtedy pa-
miętać że obie izolacje muszą być szczel-
nie połączone ze sobą. Izolację podłogo-
wą należy wykonać z folii izolacyjnej
(BUDFOL lub EKOFOL IZ) o grubości zgod-
nej z projektem budowlanym. Folię należy
układać na zakład 20 cm i szczelnie zakle-
ić taśmą dwustronnie klejącą.
Dobre połączenie izolacji ścian z izolacją
poziomą podłogi jest gwarancją suchego
domu.

O Pionowa izolacja 
jest równie ważna jak pozioma. Folia izola-
cyjna (BUDFOL Izolacja lub EKOFOL IZ) 
powinna być wyprowadzona na cokół 
budynku na wysokość min. 30–50 cm
nad poziom terenu. Izolacja pionowa ścian
fundamentowych (piwnicznych) powinna
być szczelnie połączona z poziomą izolacją,
odcinającą ściany od kapilarnego podciąga-
nia wilgoci. W przypadku budynków z piw-
nicami ogrzewanymi należy również pa-
miętać o izolacji przeciwwilgociowej oraz
izolacji termicznej, w celu ochrony ścian
przed zawilgoceniem powierzchni we-
wnętrznych wykraplającą się parą wodną.
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Przyziemia i ich izolacja

Bardzo ważna jest izolacja fundamentów
i ścian przed wilgocią kapilarną, jak rów-
nież izolacja podsadzki. 

Przyziemie budynku w budynku
niepodpiwniczonym z podłogą
na gruncie
Ławy fundamentowe w budynku niepod-
piwniczonym powinny być wykonane
na głębokości poniżej strefy przemarzania
gruntu, stąd ściany fundamentowe są sto-
sunkowo wysokie. Można je wykonać
z cegły pełnej lub z betonu. 
Poziomą izolację (folia IZOPLAST) ukła-
da się na ścianach fundamentowych
nad ziemią, aby zapobiec kapilarnemu
podciąganiu wilgoci. Izolacja ta powinna
znajdować się powyżej zasięgu odpry-
skującej wody deszczowej, tj. mini-
mum 30 cm ponad otaczającym terenem.
Należy również wykonać izolację piono-
wą – układaną na zewnątrz ścian funda-
mentowych, zapobiegającą napływowi

wilgoci do ścian fundamentowych
i do wnętrza budynku. Najskuteczniej
ściany fundamentowe zabezpieczy izo-
lacja ułożona ze wszystkich stron:
od spodu, od środka i na zewnątrz.
W domach bez piwnic musimy również
wykonać izolację przeciwwilgociową
podłogi. Jeżeli podłogę wykonujemy 
bezpośrednio na gruncie i ocieplamy sty-
ropianem, to najpierw wykonujemy pod-
kład betonowy, następnie układamy 
styropian a na nim izolację przeciwwilgo-
ciową z folii (BUDFOL Izolacja lub 
EKOFOL IZ grubość minimum 0,15 mm).
Na izolacji wykonujemy posadzkę cemen-
tową i właściwą podłogę. Folię izolacyjną
należy układać, jeśli to konieczne, na za-
kład o szerokości 15–20 cm i skleić ta-
śmą dwustronnie klejącą. Jeśli podłogę
ocieplimy wełną mineralną to należy folię
izolacyjną zastosować pod i na wełnie
w celu zabezpieczenia wełny przed wil-
gocią zarówno od spodu jak i z góry. 

Przyziemie w budynku 
podpiwniczonym 
W budynkach z piwnicami izolację pozio-
mą (folia BUDFOL Izolacja lub EKOFOL IZ)
należy wykonać dwukrotnie: raz na ła-
wach fundamentowych i drugi raz ponad
terenem pod stropem nad piwnicami. Dru-
ga izolacja ma zadanie zapobiegać napły-
wowi wilgoci do stropu i do ścian parteru.
Należy również wykonać starannie izolację
pionowa na zewnątrz ścian. Izolacja ścian
piwnicznych jest wywinięta na ławy fun-
damentowe. Klin z zaprawy wodoszczel-
nej dodatkowo uszczelnia styk ław funda-
mentowych ze ścianami (rys. 3.1). Jeżeli
teren jest mokry należy dodatkowo zasto-
sować folię drenażową posiadającą spe-
cjalne wypusty w postaci korków którymi
przykłada się tę folie do ściany. Pomiędzy
ścianą, a folią tworzy się pustka powietrz-
na, którą będzie mogła odparować ewen-
tualna wilgoć nagromadzona w ścianie
piwnicy. 
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Rys. 3.1. Przyziemie w budynku podpiwniczonym: 
1. Cegła, 2. folia kubełkowa, 3. pionowa izolacja przeciwwilgociowa
BUDFOL lub EKOFOL IZ min. 0,2 mm, 4. cegła, 5. klin z zaprawy 
wodoszczelnej, 6. przeciwwodna izolacja pozioma z folii BUDFOL 
lub EKOFOL IZ doprowadzona do brzegu ław fundamentowych,
min. 0,2 mm, 7. Izolacja termiczna wieńca stropu, 8. izolacja prze-
ciwwodna wywinięta na ścianę w celu dodatkowego odcięcia ścian
przed kapilarnym podciąganiem wilgoci (IZOPLAST)

Rys. 3.2. Przyziemie w budynku o drewnianej konstrukcji szkieleto-
wej z wentylowaną przestrzenią podpodłogową: 
1. Ścianka osłonowa z cegły klinkierowej, 2. szczelina wentylacyjna,
3. wiatroizolacja, 4. wełna szklana, 5. poszycie ze sklejki wodoodpor-
nej, 6. wełna szklana, 7. paroizolacja BUDFOL lub EKOFOL PI,
8. dodatkowe warstwy wełny szklanej, 9. płyty gipsowo-kartono-
we, 10. poszycie konstrukcji stropu ze sklejki wodoodpornej,
11. wełna szklana, 12. podbicie, 13. wentylowana przestrzeń podpo-
dłogowa, 14. folia paroszczelna, 15. podsypka piaskowa między 
fundamentami, 16. otwory wentylacyjne

Przyziemie w budynku o drew-
nianej konstrukcji szkieletowej
z wentylowaną przestrzenią
podpodłogową
W budynkach o konstrukcji szkieletowej
charakterystycznym rozwiązaniem jest
strop nad powierzchnią terenu i tzw. wen-
tylowana przestrzeń podpodłogowa. Moż-

liwość napływu powietrza spod budynku
eliminuje problem przeszczelnienia bu-
dynku. Rozwiązanie takie jest korzystne,
ponieważ ściany w technologii szkiele-
towej są szczelne dzięki stosowaniu folii
paroizolacyjnej. 
Konstrukcja stropu wykonana jest 60 cm
nad ziemią. Warstwę humusu pomiędzy

IZOPLAST BUDFOL 
Izolacja

BUDFOL 
Paroizolacja

BUDFOL 3W EKOFOL IZ

ścianami fundamentowymi zastępuje pod-
sypka piaskowa, a jeżeli grunt jest wilgot-
ny, na podsypce rozkłada się paroszczelną
folię polietylenową (BUDFOL Paroizolacja,
BUDFOL 3W). Przestrzeń pod podłogą jest
wentylowana za pomocą otworów wenty-
lacyjnych w ścianach zewnętrznych
(ryc. 3.2). 

Z bogatej oferty Foliarex sp.
z o.o. dla budownictwa, obejmu-
jącej izolacje, wiatroizolacje, wy-
roby paroprzepuszczalne i paro-
izolacyjne oraz geomembrany
i geotekstylia, specjalnie do prac
fundamentowych i zabezpiecza-
jących przyziemia przeznaczone
są następujące produkty:

IZOPLAST
BUDFOL Izolacja
BUDFOL Paroizolacja
BUDFOL 3W
EKOFOL IZ
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