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Hydroizolacja pomieszczeń, w których panuje podwyższona wilgoć, to zabieg umożliwiający 

zachowanie szczelności budynku, zapobiegający powstawaniu pęknięć na ścianach czy 

narastaniu grzyba. Dzięki izolacji przeciwwodnej zadbasz o trwałość i estetykę powierzchni 

narażonych na kontakt z wodą. Poznaj podstawowe informacje na jej temat. 

Kiedy i dlaczego hydroizolacja pomieszczeń jest 

ważna? 

Poprawnie przeprowadzona hydroizolacja to podstawowy zabieg, któremu należy poddać 

wszystkie pomieszczenia mokre. Są to przede wszystkim łazienka i toaleta, ale nie tylko – 

pralnia, suszarnia i kuchnia również powinny zostać objęte systemem hydroizolacji. 

Odpowiednie zabezpieczenie ścian i podłóg wpływa na trwałość budynku, jak również 

zapewnia bezpieczeństwo osobom w nim przebywającym. 

Wilgoć powstająca w pomieszczeniach ma różne źródła. W kuchni wynika m.in. z 

wytwarzającej się podczas gotowania pary wodnej, w łazience z kąpieli czy prania, w suszarni 

zaś z rozwieszania mokrych ubrań. Na zawilgocenie narażone są budynki nieszczelne, 

niedostatecznie ogrzane oraz z wadliwym systemem wentylacji. Szczególnie podatne są 

pomieszczenia przylegające do zewnętrznych ścian – tam wilgoć może wniknąć poprzez mur 

czy strop. 

Wchłaniana przez podłogi i ściany wilgoć prowadzi do pękania i wykruszania się 

fundamentów, a także powoduje powstawanie wykwitów, pleśni i grzybów. Są one bardzo 

szkodliwe dla zdrowia. Grzyby wytwarzają toksyny wpływające na osłabienie organizmu, 

przez co może Cię dotknąć bezsenność, zmęczenie, obniżenie koncentracji, a także choroby 

układu oddechowego: zapalenie zatok, gardła, oskrzeli, płuc. 

JAK UPORAĆ SIĘ Z GRZYBEM? 

Jeśli już doszło do powstania grzyba na ścianach, nie ignoruj go ani nie usuwaj 

prowizorycznie. Do wyboru masz trzy popularne metody: termiczną z zastosowaniem 

opalarki, bezpieczną dla domu chemiczną oraz korzystną przy mocno rozrośniętym grzybie 

iniekcyjną. Dostosuj sposób zwalczania wykwitu zarówno do jego wielkości, jak i budynku 

oraz pomieszczenia, które planujesz odgrzybić. 

Izolacja przeciwwodna zgodna z podziałem 

pomieszczenia na strefy 

Najważniejszym pomieszczeniem do wykonania hydroizolacji jest łazienka. To właśnie w niej 

ściany i podłoże mają kontakt zarówno z parą wodną, jak i bezpośrednim strumieniem wody, 

np. pod prysznicem. Co istotne, płytki ceramiczne otaczające wannę bądź kabinę stanowią 

wystarczającą izolację przeciwwodną jedynie pozornie. W rzeczywistości woda wnika w 

fundamenty poprzez spoiny, powierzchnie niepokryte płytkami oraz pęknięcia w płytkach. 
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Przed przystąpieniem do hydroizolacji łazienki bądź innego pomieszczenia mokrego wyznacz 

dwie strefy: 

 mokrą – tu występują powierzchnie, które mają bezpośredni kontakt z wodą, a więc 

ściany przy wannie, brodziku i armaturze, podłoga w suszarni, 

 wilgotną – to pozostałe powierzchnie znajdujące się w pomieszczeniach takich jak 

łazienka, kuchnia, pralnia. 

HYDROIZOLACJA DUŻEJ I MAŁEJ ŁAZIENKI 

Hydroizolacja łazienki w bloku zwykle obejmuje całe ściany i podłoże, ponieważ w małej 

łazience sprzęty znajdują się blisko i strefy mokre na siebie nachodzą. Z kolei w większych 

pomieszczeniach sanitarnych, kuchniach restauracyjnych bądź toaletach w galeriach 

handlowych można ograniczyć się do wykonania izolacji przeciwwodnej jedynie w strefach 

mokrych. 

Jakie materiały hydroizolacyjne wybrać? Folia w 

płynie, taśma uszczelniająca i inne 

Podstawę hydroizolacji łazienki i innych pomieszczeń mokrych stanowi folia w płynie. 

Powstaje z syntetycznych żywic, dzięki czemu jest elastyczna. Stosuje się ją w strefach 

mokrych. Nadaje się m.in. do tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych, które poddają 

się wilgoci szybciej i łatwiej niż inne materiały. Sprawdza się pod płytkami ceramicznymi – 

również pod tymi, po których będziesz chodzić. 

Płynna folia wymaga aplikacji dwuwarstwowej. Pierwszą warstwę należy położyć na 

powierzchni dokładnie oczyszczonej, odtłuszczonej i suchej. Kiedy wyschnie, drugą apliuje się 

prostopadle do niej. Z uwagi na łatwość używania folia w płynie jest jednym z 

najpopularniejszych materiałów hydroizolacyjnych. 

System izolacji przeciwwodnej uzupełniają makiety, narożniki, kołnierze i taśma 

uszczelniająca. Ich funkcje się nie wykluczają, w związku z czym możesz zastosować wszystkie 

bądź tylko wybrany rodzaj. Są użyteczne przy zabezpieczaniu: 

 odpływów kanalizacji i innych płaskich fragmentów podłóg (mankiet podłogowy), 

 miejsc styku baterii prysznicowych ze ścianą i pozostałych płaskich fragmentów ścian 

(mankiet ścienny), 

 kantów narażonych na kontakt z wodą (narożnik zewnętrzny), 

 wklęsłych powierzchni styku kilku płaszczyzn, np. ścian i podłogi (narożnik 

wewnętrzny), 

 fragmentów ścian, na których są rury (kołnierz), 

 miejsc styku dwóch powierzchni ułożonych prostopadle, np. ścian lub ściany i podłogi, 

a także łączeń i krawędzi (taśma hydroizolacyjna). 
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Wymienione materiały hydroizolacyjne są nie tylko odporne na wilgoć, ale także stanowią 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kształtem dopasowują się do powierzchni: 

kołnierz ściśle obejmuje rury, folię hydroizolacyjną bez przeszkód zastosowujesz w 

pomieszczeniu o niestandardowych wymiarach bądź kształcie, a taśma uszczelniająca do 

wanny to popularne rozwiązanie izolacyjne, podobnie jak taśma uszczelniająca do brodzika. 

OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Prace hydroizolacyjne rozpocznij od przygotowania podłoża, na którym ma zostać wykonana 

izolacja przeciwwodna. Ze starej powierzchni usuń słabo zespolone fragmenty ścian i podłogi, 

a następnie wyrównaj je, uzupełniając szczeliny, dziury, pęknięcia i rysy. Aby system 

hydroizolacji przyniósł skutek, powierzchnie muszą być płaskie i oczyszczone. 

Dodatkowe materiały hydroizolacyjne stanowią barierę ochronną dla zastosowanej wcześniej 

folii w płynie – dzięki nim nie ulegnie rozerwaniu. Są odporne na większość środków 

czyszczących, alkalia i starzenie. Cechuje je wytrzymałość na rozciąganie. Aplikacji jest łatwa, 

np. taśmę uszczelniającą wystarczy rozwinąć i przykleić do wymagającej hydroizolacji 

powierzchni. Ponieważ działanie materiałów się nie wyklucza, im więcej zastosujesz, tym 

lepsza będzie izolacja przeciwwodna w danym pomieszczeniu. 

 


