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Artyku  promocyjny

Inne rozwi zania
Grubo  izolacji pod ogrzewaniem pod ogo-

wym, a w a ciwie jej opór cieplny R, okre la 

norma PN-EN 1264. Przy pod ogówce uk a-

danej na parterze domu niepodpiwniczone-

go, wymagany opór cieplny izolacji nie powi-

nien by  mniejszy ni  1,25 (m2·K)/W. Oprócz 

tego warunku trzeba spe ni  jeszcze jeden. 

Dotyczy on maksymalnej warto ci wspó -

czynnika przenikania ciep a U. Dla pod ogi 

na gruncie powinien on wynosi  co najmniej 

0,45 W/(m2·K). Ze wzgl du na pozostawion

wysoko , któr  mo emy wykorzysta  do u o-

enia ogrzewania, kryterium to nie jest mo -

liwe do spe nienia, je li zastosujemy standar-

dowe rozwi zania. Dlatego fachowcy polecaj

zast pienie zwyk ego styropianu izolacj

o lepszych parametrach. Mo e to by  styro-

pian o lepszym wspó czynniku przewodze-

nia ciep a =0,032 W/(m·K) lub polistyren eks-

trudowany o wspó czynniku przewodzenia 

=0,029 W/(m·K). Oprócz tego nale y zastoso-

wa  p yt  grzejn  o mniejszej grubo ci.

Metoda tradycyjna
Je li inwestor chcia by zastosowa  w swo-

im domu metod  tradycyjn  (inaczej mokr ), 

wówczas powinien u o y  pierwsz  warstw

izolacji ze styropianu o podwy szonej war-

to ci wspó czynnika oporu cieplnego. Dzi ki 

temu wystarczy go da  jedynie 5 cm. Druga 

warstwa mo e by  u o ona ze styropianu 

p askiego lub z wypustkami na przyk ad 

o grubo ci 4,9 cm. Na izolacj  wylewany jest 

jastrych cementowy lub anhydrytowy (gip-

sowy). Wysoko  p yty cementowej nad rur

grzewcz  powinna wynosi  nie mniej ni

5 cm ( cznie z rur  b dzie 6,5 cm), wi c i tak 

si  nie zmie cimy w 13 cm. Natomiast stosuj c

jastrych anhydrytowy wystarczy na o y  tyl-

ko 3,5 cm wylewki ponad rury. Wówczas wy-

soko  zabudowy wyniesie 13,4 cm, a wspó -

czynnik przenikania ciep a U – 0,49 W/(m2·K). 

Proces wygrzewania p yty anhydrytowej 

mo na ju  rozpocz  po 7 dniach od jej wyla-

nia. Natomiast, je li zastosujemy wylewk  ce-

mentowej, trzeba czeka  a  28 dni.

Decyzj  o tym, czy chcemy zamontowa

pod ogówk , powinno si  podj  ju  na eta-

pie projektowania domu. Instalacja ta wy-

maga bowiem odpowiednio grubej war-

stwy izolacji termicznej pod ca  pod og .

Metoda sucha
W tym wariancie pod ogówki stosuje si  izolacj

z p yt systemowych (o grubo ci 6 cm) o lepszym 

wspó czynniku oporu cieplnego ni  styro-

pian standardowy oraz p yt np. z wypustkami 

o grubo ci 4,9 cm. Warstw  t  pokrywa si  la-

melami aluminiowymi, co zapewnia równo-

mierne rozchodzenie si  ciep a. Rury grzejne 

uk ada si  w fabrycznie wyci tych kana ach. 

Zamiast wylewki rury przykrywa si  suchym 

jastrychem, czyli specjalnymi p ytami gipsowo

--w óknowymi b d  drewnianymi wiórowymi 

np. o grubo ci 1,8 cm.

Ca kowita wysoko  tak wykonanego 

ogrzewania pod ogowego ma 12,7 cm wyso-

ko ci, za  wspó czynnik przenikania ciep a

U wynosi 0,44 W/(m2·K). Zatem oba wymie-

nione wcze niej warunki s  spe nione.

Zalet  metody suchej jest szybki czas 

monta u ogrzewania oraz niewielki ci -

ar, wad  za  – jej co najmniej dwukrotnie 

wy sza cena ni  systemu mokrego.

Ogrzewanie pod ogowe w systemie 
KISAN COMFORT – przyk ady rozwi za
Tradycyjna pod ogówka u o ona na parterze domu niepodpiwniczonego powinna mie  przynajmniej 10 cm izolacji termicznej 
ze styropianu. Rury, w których p ynie ciep a woda zasilaj ca p tle ogrzewania pod ogowego, znajduj  si  w warstwie okre lanej 
jastrychem lub wylewk  grzejn . Minimalna grubo  jastrychu grzejnego z rurami wynosi 6,5 cm. Na tej warstwie uk ada si  posadzk
wyko czon  np. terakot  (grubo  1 cm). Zatem czna wysoko  standardowej pod ogówki wynosi oko o 18 cm.
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