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Artyku  promocyjny

Fundamenty w obiektach ma o kubaturowych 
s  izolowane przewa nie po ich wykonaniu. 
Jest to uci liwe i pozwala na zaizolowanie jed-
nej lub maksymalnie dwóch pionowych stron. 
Fizyka budowli pokazuje, e jest to sposób nie-
dostateczny. To tak, jakby my stali w narciar-
skich ocieplaczach boso na niegu. Sytuacj
zupe nie zmienia zaizolowanie fundamentu 
tak e od spodu (rys. 1). 

Sposób na wykonanie takiej izolacji wymy-
lili polscy wynalazcy z Klubu Wynalazców 

PRAKTECH, który jest w a cicielem wynalaz-
ku i producentem szalunku XPS (zg oszenie 
patentowe nr P-390 772). Opracowali techno-
logi , która pozwala nie tylko na zaizolowanie 
fundamentu tak e od spodu, ale jednocze nie 
bardzo u atwia i przyspiesza jego wykonanie. 
Nazwali j  „szalunek tracony XPS”. 

 „Tracony” dlatego, e materia u w nim zasto-
sowanego nie odzyskamy – pozostaje na zawsze 
w ziemi jako izolacja fundamentu: termicz-
na, przeciwwilgociowa oraz antywibracyjna.

Szalunek wykonany jest z p yt XPS po czo-
nych specjalnymi listwami (rys. 2). Zarówno 
p yty, jak i listwy, mo na dowolnie przycina .
Aby zala aw  fundamentow  nale y z o y
p yty w kszta tk  U (korytko) i w o y  do wy-
kopu. W korytka wk adamy zbrojenie, a na 
nim k adziemy rozpórki (rys. 3). Wszystko ob-
sypujemy ziemi . Rozpórki nie pozwalaj  aby 
szalunek si  „z o y ” w czasie obsypywania, 

a obsypanie gruntem nie pozwala aby si  „roz-
o y ” w czasie zalewania betonem. Zalewamy 
aw  i czekamy kilka godzin a  beton „ ci -

gnie” (rys. 4). Potem k adziemy na wykonanej 
awie dwie kszta tki L jako szalunek cianki 

fundamentowej, wk adamy miedzy nie roz-
pórki i ponownie obsypujemy gruntem, a na-
st pnie wlewamy beton. Szalunek mo na wy-
korzysta  do zalania samej awy, a ciank
fundamentow  wymurowa  np. z bloczków 
betonowych. Jest to jednak sposób ma o eko-
nomiczny i dosy  powolny.

 U o enie szalunku nie wymaga si y (elemen-
ty s  bardzo lekkie), wymaga jednak pewnej 
sprawno ci i kultury technicznej. Fundament 
wykonany t  nowoczesn  technologi  jest do-
k adnie zaizolowany, a jego wylanie jest naj-
ta sze i najszybsze spo ród wszystkich zna-
nych technologii.

 Sam szalunek nie jest bardzo tani (drogi 
jest surowiec, tj. XPS), ale czas i koszty robo-
cizny (ilo  ludzi), które si  oszcz dza przy 
jego zastosowaniu czyni  go najbardziej eko-

nomicznym rozwi zaniem na rynku budow-
lanym. Korzy ci wynikaj ce z zastosowania 
szalunku XPS s  nast puj ce:

 doskona a (w zasadzie bezb dna) izolacja, 
fundament zalany w szalunku XPS nie wyma-
ga ju adnych zabiegów izolacyjnych,

 nie potrzeba wypo ycza  ani wykonywa
innych deskowa ,

 do u o enia szalunku wystarczy dwóch 
pracowników,

 nie trzeba czeka  na zwi zanie betonu, fun-
dament jest od razu obsypany gruntem i mo -
na na nim rozpocz  murowanie prawie na-
tychmiast po zalaniu – przyspieszenie procesu 
budowy fundamentu o oko o 3–4 tygodnie,

 szalunek pozwala na wykonywanie funda-
mentu tak e w mocno obni onych tempera-
turach (termos),

atwo  wykonywania przepustów (przej
rur wodnych i kanalizacyjnych).

Zapotrzebowanie na energi  do ogrzania domu 
stoj cego w szalunku XPS powinno by  o ok. 
12% ni sze ni  w przypadku tradycyjnego fun-
damentu (zale y to od kszta tu, ilo ci przegród, 
g boko ci posadowienia itd.) 
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