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In sta la cje ogrze wa nia płasz czy zno we go

Na ryn ku pol skim ist nie je wie le róż -
nych sys te mów wy ko ny wa nia ogrze wa -
nia pod ło go we go pod su chy ja strych,
czy li pod pły ty po sadz ko we wy ko na ne
na ba zie ce men tu lub gip su. Więk szość
pro du cen tów wod ne go ogrze wa nia
pod ło go we go po sia da ta ki sys tem w
swo jej ofer cie. Róż nią się one  izo la cyj -
nym ma te ria łem pod kła do wym wraz z
war stwa mi izo la cyj no -prze wo dzą cy mi
i pro po no wa nym ro dza jem su che go ja -
stry chu. Każ dy z pro du cen tów sto su je
ru ry do ogrze wa nia pod ło go we go,  naj -
czę ściej o śred ni cy 14 lub 16 mm.

Sys tem wod ne go ogrze wa nia pod -
ło go we go bez sto so wa nia mo krych
gła dzi ce men to wych skła da się z na -
stę pu ją cych warstw:
l pod kła du kon struk cyj ne go (pły ta
żel be to wa, be to no wa lub kon struk cja
drew nia na);
l izo la cji prze ciw wod nej, prze ciw wil -
go cio wej lub pa ro izo la cyj nej;
l izo la cji ter micz nej w po sta ci płyt
sty ro pia nu (po li sty ren eks pan do wa -
ny) lub płyt XPS (po li sty ren eks tru -
do wa ny), po pu lar nie na zy wa ny sty ro -
du rem, z na fre zo wa ny mi row ka mi
pod ru ry ogrze wa nia wod ne go;
l rur ogrze wa nia pod ło go we go wraz z
la me la mi lub pro fi la mi me ta lo wy mi;
l war stwy prze wo dzą cej lub po śli zgo wej;

l pły ty su che go ja stry chu w po sta ci
płyt ce men to wych lub gip so wych;
l po sadz ki w po sta ci gre su, ka mie nia,
te ra ko ty lub in nych ma te ria łów z
PCV, pa ne li drew no po dob nych lub
drew nia nych, wy kła dzin prze zna czo -
nych do ogrze wa nia pod ło go we go.

Pod sta wo wy mi ma te ria ła mi po trzeb -
ny mi do wy ko na nia ogrze wa nia pod ło -
go we go me to dą „na su cho” są spe cjal ne
pły ty izo la cji ter micz nej oraz su chy ja -
strych. Nie zbęd ne są rów nież war stwy
prze wo dzą ce i izo la cyj ne w po sta ci la -
me li, pro fi li i fo lii pa ro izo la cyj nych oraz
ma te ria łów po śli zgo wych. Pły ty izo la cji
ter micz nej wy ko ny wa ne są naj czę ściej
ze sty ro pia nu kla sy EPS 200, o gę sto ści
co naj mniej 27 kg/m3 lub płyt XPS 300
o gę sto ści co naj mniej 34 kg/m3. Róż ni -
ce po mię dzy ni mi, jak wi dać cho ciaż by
po gę sto ści płyt, są istot ne. Pły ty sty ro -
pia no we ma ją mniej szą wy trzy ma łość na
ści ska nie, gor szą izo la cyj ność ter micz ną
oraz więk szą chłon ność wo dy. Po mi mo
te go speł nia ją wa run ki do za sto so wa nia
ich w po miesz cze niach miesz kal nych.
Gor szą ich izo la cyj ność ter micz ną na le -
ża ło by uwzględ nić po przez za sto so wa -
nie grub szej war stwy sty ro pia nu w sto -
sun ku do XPS -u. Wszyst kie pły ty są ła -
twe w ob rób ce i moż na je ciąć zwy kłym
no żem mon ter skim. Na cię te bruz dy w

pły tach izo la cyj nych umoż li wia ją ła twy
mon taż wie lo war stwo wych, two rzy wo -
wych rur o śred ni cy 14 lub 16 mm słu -
żą cych ja ko ele men ty. Wy mia ry płyt izo -
la cyj nych są stan dar do we: sty ro pian 500
mm x 1000 mm, a XPS 600 mm x 1250
mm (naj czę ściej są to pły ty z bocz ny mi
fre za mi).

Do stęp ny mi na ryn ku su chy mi ja -
stry cha mi są pły ty ce men to we i gip so -
we o gru bo ściach od 22 do 30 mm. Ja -
stry chy ce men to we są nie co droż sze,
lecz ma ją za to lep szą prze wod ność
ter micz ną, co jest waż ne w sys te mie
ogrze wa nia pod ło go we go, oraz są wo -
do od por ne. 

W za leż no ści od sys te mu wy stę pu ją
róż ne war stwy po śred nie ukła da ne na
pły tach izo la cyj nych pod su chym ja -
stry chem. Są to mię dzy in ny mi la me le
alu mi nio we lub spe cjal ne pro fi le me ta -
lo we, do sto so wa ne i ukła da ne bez po -
śred nio w na cię ciach płyt izo la cyj nych.
W la me lach umiesz cza się rur ki ogrze -
wa nia pod ło go we go i ca łość przy kry wa
war stwą po śli zgo wą w po sta ci fo lii pa -
ro izo la cyj nej, alu mi nio wej, a na wet bla -
chą ocyn ko wa ną, za leż nie od sy te mu
po le ca ne go przez da ne go pro du cen ta.

Ce na de ta licz na pod sta wo wych ma -
te ria łów sys te mu (bez ru rek do ogrze -
wa nia) jest za leż na od tech no lo gii wy -
ko na nia pro po no wa nej przez pro du -
cen ta i kształ tu je się od oko ło 60-130
zł/m2. Gdy pod sta wo wy mi ma te ria ła -
mi są pły ty izo la cyj ne z la me la mi i
war stwa po śli zgo wa to ce na kształ tu je
się na po zio mie oko ło 130 zł/m2.

Ist nie ją też roz wią za nia bez za sto so -
wa nia do syć kosz tow nych la me li alu mi -
nio wych lub pro fi li me ta lo wych. Za -
miast te go ca łą po wierzch nię grzej ną
po kry wa się sa mo kle ją cą, zbro jo ną
włók nem szkla nym ta śmą alu mi nio wą
oraz war stwą po śli zgo wą w po sta ci ar -
ku szy fo lii alu mi nio wej o gru bo ści oko -
ło 0,1 mm. Koszt de ta licz ny pod sta wo -
wych ele men tów (pły ty izo la cyj ne i
dwie war stwy fo lii alu mi nio wej) ta kie -
go sys te mu wy no si oko ło 60 zł/m2 po -
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Więk szość z nas spo tka ło się z sys te mem wod ne go ogrze wa nia pod -
ło go we go, na któ rym ukła da my mo kre gła dzie be to no we w po sta ci
mie szan ki ce men to wo -pia sko wej z do dat ka mi pla sty fi ka to rów.  Nie
każ dy wie, że ist nie je in ny spo sób wy ko na nia te go ogrze wa nia bez
pro wa dze nia tzw. mo krych ro bót. To sys tem, na któ rym ukła da my
su che ja stry chy w po sta ci go to wych płyt ce men to wych lub gip so wych.
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Pod ło gów ka 
na su cho


