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Bez względu na to, czy Inwestor decyduje się na tradycyjne fundamenty, czy 

nowoczesną płytę fundamentową, należy w każdym przypadku wykonać odpowiednie 
izolacje. Są to elementy, które wykonuje się jeszcze na etapie prac ziemno-fundamentowych. 
Budynek powinien być szczelnie odizolowany od gruntu, a zwłaszcza wód gruntowych, oraz 
wód powierzchniowych. Nie wykonanie dokładnych termoizolacji może skutkować utratą 
ciepła a nieprawidłowe wykonanie hydroizolacji naraża dom na zamakanie, oraz 

przedostawanie się wody do ścian. Może to narazić Inwestora na dodatkowe koszty, 
związanych zarówno z remontem, jak i z eksploatacją budynku. Dom z zamokniętymi i 
zawilgoconymi ścianami będzie niszczał i w dość krótkim czasie na ścianach pojawią się 
wykwity grzybów, czy pleśni, trudne do usunięcia. 

Podobnie, kiedy przy fundamentach nie zapewni się odpowiedniej termoizolacji i nie będzie 
bariery od zimnego gruntu i w tym miejscu pojawią się mostki termiczne, powodujące utratę 
ciepła z wnętrza domu. Może to wpłynąć na zwiększenie wydatków, zwłaszcza w okresie 
grzewczym. 

Aby zapobiec wspomnianym sytuacjom należy w optymalny sposób najpierw zaprojektować, 
a następnie wykonać odpowiednie izolacje. 
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Hydroizolacja 

Jednym z rozwiązań dla zapewnienia optymalnej hydroizolacji fundamentów, jest 
zastosowanie mieszanki betonu wodoszczelnego, który posiada oznaczenia W4, W6, lub W8. 

To rozwiązanie sprawdza się idealnie w przypadku fundamentów 
posiadających monolityczną konstrukcję, a więc są to fundamenty wylewane wraz ze 

zbrojeniem na budowie. Wtedy najczęściej można zrezygnować z dodatkowych hydroizolacji, 
ale tylko w przypadku lekkich przepuszczalnych gruntów jak piasek, czy żwirek. Rozwiązanie 
to ma szerokie zastosowanie w przypadku domów bez podpiwniczenia. 

Biała wanna 

W wariancie z piwnicą optymalnym rozwiązaniem, choć jeszcze drogim jest wykonanie 
fundamentów w systemie białej wanny. Na rynku można znaleźć wielu wykonawców, 
specjalizujących się w tej technologii. System białej wanny jest to dobrą opcją dla 
fundamentów nowoczesnych, w formie płyty żelbetowej fundamentowej. Aby zapewnić 
odpowiednią szczelność konstrukcji stosuje się płytę fundamentową o optymalnej grubości 
(minimum 25cm), która jest odpowiednio zbrojona, a zbrojenie dna płyty łączy się ze 
zbrojeniem ścian fundamentowych, co stanowi szczelną i jednolitą wannę. Dodatkowo dla 
uszczelnienia białej wanny stosuje się odpowiednie systemowe kształtki, czy wkładki 
uszczelniające, betonowane razem ze zbrojeniem. Technologia ta wymaga zastosowania 
wysoko wodoszczelnego betonu. 

Czarna wanna 

Dla tradycyjnych fundamentów wykonuje się zazwyczaj tak zwaną czarną wannę, czyli ciężką 

hydroizolację na bazie co najmniej trzech warstw papy termozgrzewalnej, wraz z dodatkiem 
odpowiednich mas bitumicznych, czy dodatkowej warstwy folii kubełkowej. 

Temat izolacji klasycznych fundamentów został również poruszony w artykułach: Izolacja 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna, Fundamenty na glinianym gruncie, oraz Najczęściej 
popełniane na budowie błędy - prace ziemne i fundamenty. 

Termoizolacja 

Zarówno w przypadku fundamentów tradycyjnych, czy przy płycie fundamentowej trzeba 

koniecznie zastosować odpowiednie materiały termoizolacyjne. Termoizolację 
fundamentów można podzielić na izolacje cieplne poziome, i izolacje cieplne pionowe. 

Przy termoizolacji pionowej należy zaizolować ściany od zewnątrz na całej ich powierzchni. 
Izolacja musi być szczelnie układana, tak by nie powstawały ubytki, czy co gorsza mostki 

termiczne. Musi być również dobrana pod względem grubości - układa się jej 
przynajmniej10cm. 

Można też dodatkowo, na krótkich odcinkach zaizolować fundamenty od wewnątrz, 
co podniesie parametry cieplne budynku. Do takiego rozwiązania wykorzystuje się 
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powszechnie styropian EPS 100, który posiada współczynnik przewodzenia ciepła, czyli tak 
zwaną lambdę na poziomie 0.035-0.040 W/m2xK. Można też zastosować polistyren 

ekstrudowany, który jest bardziej odporny na wilgoć i ściskanie o lambdzie równej 0.033 

W/m2xK. 

 

Styropian, czy polistyren ekstrudowany montuje się za pomocą specjalnych klejów, które nie 
zawierają rozpuszczalników. Płyty termoizolacyjne układa się już na warstwie hydroizolacji, a 
w miejscu gdzie są zagłębione w gruncie dodatkowo osłania się je folią kubełkową. 

Termoizolację poziomą układa się w warstwach tak zwanych podłogowych, dla podłogi na 
gruncie. Do jej wykonania stosuje się twarde odmiany styropianu, lub styrodur o grubości 
minimum 10-15cm. Termoizolacja powinna być układa w warstwach folii PCW, bowiem jeśli 
ułożymy ja bezpośrednio na papie termozgrzewalnej, styropian będzie wchodził w reakcję 
z bitumem. 

Warunkiem dobrego i prawidłowo wykonanego termoizolacji jest jej ciągłość, czyli układamy 
płyty termoizolacyjne w taki sposób, aby zarówno w poziomie jak i w pionie były szczelnie 
położone i połączone. Podobnie jest przy płycie fundamentowej, tylko tutaj termoizolację 
kładzie się pod płytą, która idealnie izoluje fundament od gruntu, oraz odpowiednio dociska 
płyty izolacyjne. I tutaj stosuje się również twarde odmiany styropianu na przykład styropian 

EPS 200 z lambdą na poziomie 0.033-0.038W/m2xK, lub polistyren ekstrudowany z 

lambdą 0.032W/m2xK. 
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Innym, czasem stosowanym rozwiązaniem może być kruszywo ze szkła piankowego, lub 
podbudowa wykonana z pianobetonu o klasie PB 600. Są to jednak sporo droższe 
rozwiązania, które wymagają dużo większej grubości około 30-40cm. 

Aby prawidłowo wykonać termoizolację wraz z odpowiednio 
dobraną hydroizolacją należy stosować się do wytycznych z projektu, oraz zaleceń 
producentów materiałów izolacyjnych, a prace najlepiej powierzyć odpowiednim firmom 
specjalistycznym. Prace wymagają dokładnego i rzetelnego wykonania przez fachowców, 
pod nadzorem osoby z właściwymi uprawnieniami, jak również przy zastosowaniu 
technologii, czy systemów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i przepisami oraz ze 

sztuka budowlaną. 
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