
wierzch ni grzej nej. Po ni żej przed sta -
wiam przy kła do wy opis mon ta żu ogrze -
wa nia pod ło go we go me to dą su chą.

Mon taż na su cho

Za wsze na le ży pa mię tać, aby pod ło -
że, na któ rym bę dzie wod ne ogrze wa -
nie pod ło go we, by ło od po wied nio przy -
go to wa ne. Na le ży usu nąć me cha nicz nie
wszel kie nie rów no ści, a po sadz kę wy -
rów nać za po mo cą ma sy sa mo po zio mu -
ją cej bądź za pra wy kle jo wej. Na stęp nie
ukła da my izo la cję prze ciw wod ną lub fo -
lię pa ro izo la cyj ną o gru bo ści 0,2 mm, z
za kła dem 20 cm mię dzy po szcze gól ny -
mi pa sa mi fo lii. Na le ży rów nież pa mię -
tać o wy wi nię ciu jej wo kół ścian na wy -
so kość pla no wa nej gru bo ści po sadz ki
(rys. 1). Ko lej nym eta pem jest roz wi nię -
cie brze go wej ta śmy dy la ta cyj nej wo kół
ścian i prze gród bu dow la nych (rys. 2).
Po roz ło że niu ta śmy przy stę pu je my do
uło że nia od po wied niej gru bo ści war -
stwy izo la cyj nej w po sta ci płyt XPS lub
sty ro pia nu. Ostat nią war stwę izo la cji
sta no wią pły ty mon ta żo we z bruz da mi
(rys. 3). Naj czę ściej spo ty ka się je den
lub dwa ro dza je ta kich płyt.

Przy dwóch ro dza jach bę dzie to
mo duł brze go wy (rys. 7 ele ment A)
oraz mo duł środ ko wy (rys. 7 ele ment
B), po prze cię ciu two rzą ce dwa ele -
men ty brze go we.

Ko lej nym eta pem jest uło że nie w
bruz dach wie lo war stwo wych rur ogrze -
wa nia wod ne go (rys. 4), z uży ciem lub
bez uży cia la me li al bo pro fi li me ta lo -
wych. Od le gło ści mię dzy bruz da mi wy -
no szą naj czę ściej od 10 do 20 cm. Ze
wzglę du na spo sób roz ło że nia rur mak -
sy mal na ich dłu gość po win na wy no sić
80-100 mb (rys. 7). Po la grzej ne moż na
po wie lać w za leż no ści od cał ko wi tej
wiel ko ści ogrze wa nej po wierzch ni. 

Po uło że niu rur wod nych i wy pro -
wa dze niu ich koń ców w miej scu,
gdzie bę dzie zro bio ne przy łą cze hy -
drau licz ne do in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia, na ca łej po wierzch ni na -

kle ja my pa sy sa mo przy lep nej ta śmy
alu mi nio wej, wzmoc nio nej włók nem
szkla nym, gdy nie sto su je my la me li
bądź pa ne li me ta lo wych (rys. 5). Ta -
śma, la me le i pro fi le sta no wią war -
stwę prze wo dzą cą oraz przy czy nia ją
się do rów no mier ne go roz kła du cie pła
na ca łej po wierzch ni po sadz ki.

Bez po śred nio pod pły ta mi su che go
ja stry chu ukła da my dru gą war stwę w
po sta ci ar ku szy fo lii alu mi nio wej o sze -
ro ko ści  1 mb (rys. 6) lub in nych warstw
po śli zgo wych (fo lia pcv, bla cha sta lo wa).
Za le ca ne jest, aby w sys te mie ogrze wa -
nia pod ło go we go „na su cho” sto so wać
pły ty ja stry chu wy ko na ne na ba zie ce -
men tu w po miesz cze niach „mo krych”
ty pu ła zien ka itp. Ostat nim eta pem
mon ta żu jest uło że nie na su chym ja stry -
chu do wol nie wy bra nej po sadz ki (te ra -
ko ta, gres, pa ne le, drew no itp.) o pa ra -
me trach od po wied nich do za sto so wa nia
jej na wod nym ogrze wa niu pod ło go wym
oraz przy łą cze nie sys te mu do in sta la cji
cen tral ne go ogrze wa nia.

W za leż no ści od sy tu acji do pusz -
cza ne są na stę pu ją ce spo so by ste ro -
wa nia sys te mem grzej nym:
l z ogra ni cze niem tem pe ra tu ry po -
wro tu - prze zna czo ny do ma łych po -
wierzch ni, nie więk szych niż dwa
obie gi grzej ne - mak sy mal nie 16 m2 ;
l z ogra ni cze niem mak sy mal nej tem -
pe ra tu ry za si la nia ukła du grzej ne go -
dla jed ne go lub dwóch obie gów grzej -
nych (max. 16 m2) - tzw. ma ły ze staw
mie sza ją cy;
l do sze re go wej współ pra cy z tra dy -
cyj nym grzej ni kiem c.o. - pre fe ro wa ny
dla ma łych po wierzch ni do 8 m2 (je -
den obieg grzej ny);
l z ukła dem roz dzie la czo wym i mie -
sza ją cym - prze zna czo ny do du żych po -
wierzch ni (kil ka obie gów grzej nych).

Za le ty

Ten rzad ko sto so wa ny sys tem wod -
ne go ogrze wa nia pod ło go we go, po mi -
mo wyż szej ce ny w sto sun ku do tra -

dy cyj ne go sys te mu (me to da mo kra),
w nie któ rych przy pad kach mo że być
je dy nym roz wią za niem. Mam na my -
śli sy tu acje, w któ rych głów ną ro lę
od gry wa czas oraz ogra ni czo ne moż -
li wo ści do star cze nia do po miesz cze -
nia mo krej mie szan ki be to no wej
(wyż sze kon dy gna cje bu dyn ku).
Zwróć my uwa gę, że „mo kre ro bo ty”
prze dłu ża ją wy ko na nie ca ło ści prac
na wet do 1 mie sią ca ze wzglę du na
czas, któ ry po trze bu je gładź ce men -
to wa na pie lę gna cję (czas schnię cia) i
osią gnię cie od po wied nich pa ra me -
trów wy trzy ma ło ścio wych.

War to też pod kre ślić, że sys tem
jest wy jąt ko wo ła twy i „czy sty” w
mon ta żu. Mon taż na su cho to ide al -
ne roz wią za nie do prac re mon to -
wych, ale nie tyl ko. Przy ma łych po -
wierzch niach ten sys tem glo bal nie
mo że być na wet tań szy niż przy za -
sto so wa niu stan dar do wych roz wią -
zań. Do dat ko wą za le tą te go ogrze wa -
nia jest szyb kie uzy ska nie efek tu cie -
płej pod ło gi dzię ki wy jąt ko wym pa -
ra me trom su che go ja stry chu przy je -
go mi ni mal nej gru bo ści (do 30 mm).
Nie któ rzy pro du cen ci pro po nu ją sys -
tem, gdzie cał ko wi ta gru bość pod ło -
gi z su chym ja stry chem i izo la cją ter -
micz ną wy nie sie tyl ko ok. 5 cm, a
wy so kiej ja ko ści ma te riał izo la cyj ny
spra wia, że nie grze je my są sia da.

Sys tem mon ta żu ogrze wa nia pod -
ło go we go „na su cho” jest bar dzo pro -
sty. Pod łą cze nie ste ro wa nia na le ży po -
wie rzyć do świad czo ne mu in sta la to ro -
wi. Po mył ka przy mon ta żu jest prak -
tycz nie nie moż li wa, po nie waż każ dy
z pro du cen tów do star cza wraz z ma -
te ria łem szcze gó ło wą in struk cję mon -
ta żu sys te mu z wy szcze gól nie niem
wszyst kich po trzeb nych warstw.

Opi sa ne po wy żej za le ty sys te mu
ogrze wa nia pod ło go we go „na su cho”
po win ny być do ce nio ne przez przy -
szłych in we sto rów.
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