
Najczêœciej spotykanym problemem sta-
rych piwnic jest ich zawilgocenie, wysole-
nia oraz pora¿enie grzybem. S¹ to oczywi-
œcie efekty braku lub zu¿ycia siê izolacji
poziomych i pionowych œcian. Z technicz-
nego punktu widzenia, najbardziej sen-
sownym rozwi¹zaniem, jest odtworzenie
zu¿ytych izolacji lub wykonanie ich od
pocz¹tku tam, gdzie s¹ niezbêdne. Izolacje
pionowe najlepiej jest wykonywaæ od stro-
ny naporu wody. Wi¹¿e siê to z koniecz-
noœci¹ odkopania œcian fundamentowych,
ich oczyszczenia, wstêpnego osuszenia,
przygotowaniem pod³o¿a, z na³o¿eniem
warstw izolacyjnych, zasypaniem wyko-
pów i odtworzeniem nawierzchni wokó³
budynku. Wykonanie takiej izolacji prze-
ciwwilgociowej lub przeciwwodnej (lub
odtworzenie starej) od zewn¹trz jest ko-
rzystniejsze ni¿ uszczelnianie od we-
wn¹trz. Dlatego zawsze, gdy tylko istnieje
mo¿liwoœæ wykonania takiej izolacji, nale-
¿y bezwzglêdnie szansê wykorzystaæ. 

NAJPIERW WYKOP
W takim przypadku prace rozpoczyna siê
od wykonania wykopu. Powinien on byæ
ograniczony do niezbêdnego minimum.
Jego g³êbokoœæ mo¿e maksymalnie do-

chodziæ do górnego poziomu ³awy funda-
mentowej. Zejœcie z wykopem poni¿ej
górnej krawêdzi ³awy fundamentowej
grozi wypchniêciem gruntu spod tej ³awy
i gwa³townym osiadaniem budynku pro-
wadz¹cym do uszkodzenia jego konstruk-
cji. Je¿eli poziom posadzki piwnicy znaj-
duje siê wy¿ej ni¿ górna krawêdŸ ³awy
fundamentowej, g³êbokoœæ wykopu mo¿e
siêgaæ poziomu tej w³aœnie posadzki. Mi-
nimalna szerokoœæ wykopu pozwalaj¹ca
na wykonywanie prac izolacyjnych wyno-
si 60 cm. Je¿eli g³êbokoœæ wykopu prze-
kracza 1 m, nale¿y zabezpieczyæ  œcianê
z gruntu przed osuwaniem siê, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP. Do-
datkowo wykop nale¿y chroniæ przed za-
lewaniem wod¹.

POMOCNA INIEKCJA
Po wykonaniu tych czynnoœci po-
wierzchniê œciany oczyszcza siê z resz-
tek gruntu, zrywa pozosta³oœci starej
izolacji (je¿eli takowa by³a), skuwa nie-
równoœci, rozkuwa ustabilizowane rysy,
usuwa uszkodzone, skorodowane frag-
menty materia³u konstrukcyjnego. Je¿e-
li s¹ to spoiny miêdzy ceg³ami  koniecz-
ne jest ich usuniêcie na g³êbokoœæ nie

wiêksz¹ ni¿ 2 cm. Po ods³oniêciu œciany
niezbêdne jest zbadanie jej poziomu za-
wilgocenia. Je¿eli wzrasta on wraz z g³ê-
bokoœci¹, to mamy do czynienia z kla-
sycznym przypadkiem kapilarnego pod-
ci¹gania wilgoci. Wówczas, w poziomie
posadzki od wewn¹trz (z pomieszczenia
piwnicy) lub od zewn¹trz – czyli w³aœnie
z wykopu – nale¿y wykonaæ izolacjê po-
ziom¹ przy zastosowaniu p³ynu do iniek-
cji zawilgoconych murów Ceresit CO 81.
W œcianach o zawilgoceniu do 12%, prze-
ponê mo¿na wykonaæ metod¹ iniekcji
grawitacyjnej. W poziomie projektowanej
przepony nale¿y wywierciæ otwory o œred-
nicy 30 mm, w rozstawie co 15-16 cm. Po-
winny byæ one nachylone w dó³ od pozio-
mu pod k¹tem 30-45° i mieæ w rzucie d³u-
goœæ o 5 cm mniejsz¹ od gruboœci muru.
Po wywierceniu otworów p³ucze siê je
wod¹ pod ciœnieniem, oczyszcza sprê¿o-
nym powietrzem, a nastêpnie zalewa p³y-
nem Ceresit CO 81. Teraz pozostaje tylko
uzupe³niaæ jego ubytki i czekaæ a¿  zosta-
nie on wch³oniêty przez mur w iloœci od
10 do 15 kg na 1 m2 powierzchni wyko-
nywanej przepony. Po zakoñczeniu iniek-
cji otwory wype³nia siê zapraw¹ monta¿o-
w¹ Ceresit CX 15. W przypadku kiedy
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Odkopane – zaizolowane
system Ceresit do izolacji piwnic
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zawilgocenie wynosi wiêcej ni¿ 12% prze-
ponê tê nale¿y wykonaæ metod¹ iniekcji
ciœnieniowej. W tym celu pod stropem na-
le¿y nawierciæ otwory o œrednicy 13 mm,
na g³êbokoœæ o 8 cm mniejsz¹ od gruboœci
muru, w rozstawie co 15 cm. Otwory mo-
g¹ byæ wiercone poziomo lub z lekkim na-
chyleniem u³atwiaj¹cym wt³aczanie mate-
ria³u iniekcyjnego w mur. Po wywierceniu
otworów równie¿ nale¿y je starannie oczy-
œciæ. Nastêpnym krokiem jest monta¿
koñcówek iniekcyjnych (tzw. packerów).
Teraz mo¿na przyst¹piæ do wykonywania
iniekcji. Zu¿ycie preparatu CO 81 wynosi,
w zale¿noœci od struktury porów w murze,
od 10 do 15 kg na 1 m2 powierzchni wy-
konywanej przepony.
Po wykonaniu przepony koñcówki iniek-
cyjne usuwa siê, a otwory wype³nia mate-
ria³em mineralnym Ceresit CN 76, lub,
w s³abszym murze, Ceresit CR 65.
Jeœli poziom zawilgocenia murów prze-
kraczaj 20%, przed wykonaniem przepony
nale¿y je osuszyæ, np. przy u¿yciu urz¹-
dzeñ mikrofalowych.

SKUTECZNA IZOLACJA
Po zakoñczonej iniekcji, oczyszczon¹ po-
wierzchniê œciany nale¿y wyrównaæ,
a ubytki g³êbsze ni¿ 5 mm uzupe³niæ za-
praw¹ cementow¹ modyfikowan¹ emulsj¹
Ceresit CC 81. Teraz jest czas na wykona-
nie izolacji. Œciana wilgotna (po jej do-
tkniêciu such¹ d³oni¹ wyczuwalne jest za-
wilgocenie), wyklucza stosowanie izolacji
bitumicznych. Je¿eli nie zale¿y nam na
czasie, mo¿na pozostawiæ ods³oniêt¹ œcianê
na d³u¿szy czas, aby wysch³a. W innym
przypadku izolacjê pionow¹ œciany mo¿na
wykonaæ przy u¿yciu materia³u Ceresit

CR 166. Gruboœæ pow³oki izolacyjnej zale-
¿y od zagro¿enia oddzia³ywaniem wody
gruntowej i powinna wynosiæ 2-3 mm.
Wykonan¹ izolacjê nale¿y chroniæ przed
s³oñcem, a do momentu stwardnienia –
równie¿ przed deszczem. Alternatywnym
rozwi¹zaniem jest zabezpie-

czenie zawilgoconej œciany warstw¹ po-
w³oki uszczelniaj¹cej Ceresit CR 65. Tego
preparatu u¿ywa siê, gdy œciana jest jedno-
rodna i pozbawiona rys. Gdy ods³oniêta
œciana jest ju¿ zabezpieczona i odpowied-
nio sucha, jej powierzchniê gruntuje siê
przy u¿yciu emulsji bitumicznej Ceresit

CP 41 rozcieñczonej wod¹ w stosunku 1:1.
Jeœli œciany piwnicy zagro¿one s¹ wy³¹cz-
nie wilgoci¹ gruntow¹, na zagruntowan¹
œcianê mo¿na na³o¿yæ za pomoc¹ pêdzla
lub natrysku trzy warstwy (ka¿d¹ kolejn¹
po wyschniêciu poprzedniej) nierozcieñ-
czonej emulsji CP 41. Mo¿na te¿, po wy-
schniêciu gruntu, na³o¿yæ na powierzch-

niê œcian pow³okê izolacyjn¹ z masy Cere-

sit CP 43 w iloœci 4 kg/m2. Gdy  œciana
jest zagro¿ona bezpoœrednim oddzia³ywa-
niem wody gruntowej, która nie wywiera
ciœnienia, zu¿ycie masy CP 43 wyniesie
5 kg/m2. W przypadku oddzia³ywania wo-
dy pod ciœnieniem (nie wiêkszym ni¿ 3 m
s³upa wody), zu¿ycie produktu wyniesie
6 kg/m2.

I ZAKOPUJEMY...
Po up³ywie oko³o tygodnia, do wykonanej
izolacji mo¿na, za pomoc¹ masy bitumicz-
nej Ceresit CP 43, kleiæ p³yty styropianowe
(je¿eli jest przewidywane docieplenie po-
mieszczeñ piwnicznych). Je¿eli nie,  wykop
mo¿na po tym czasie po prostu zasypaæ,
chroni¹c wykonan¹ izolacjê przed uszko-
dzeniem mechanicznym. Ceresit CP 43 jest
materia³em dwusk³adnikowym, wymagaj¹-

cym starannego rozmieszania
wiertark¹ z mieszad³em. Mate-
ria³ nak³ada siê na pod³o¿e war-

stwami (2-3 warstwy), u¿ywaj¹c do tego ce-
lu metalowej pacy. W przypadku izolacji o
wiêkszej gruboœci (zu¿ycie 5-6 kg/m2)
i niejednorodnoœci œciany (œciana z ró¿-
nych materia³ów, Ÿle wymurowania, spê-
kana), rekomenduje siê wtopienie
w pierwsz¹ warstwê siatki z w³ókna szkla-
nego jako dodatkowego zbrojenia. W ci¹-
gu 72 godzin po wykonaniu izolacji, wykop
nale¿y zasypaæ, chroni¹c pow³okê z CP 43
przed uszkodzeniem mechanicznym. Jako
ochrona mog¹ pos³u¿yæ p³yty z polistyrenu
ekskrudowanego w przypadku wykonywa-
nia izolacji termicznej œcian) klejone za po-
moc¹ Ceresit CP 43, albo p³askie, grube fo-
lie, ewentualnie grubsze tkaniny technicz-
ne. Do os³ony izolacji tego typu nie wolno
stosowaæ rozpowszechnionych ostatnio folii
kube³kowych, które uszkadzaj¹ powierzch-
niê izolacji. Po zaizolowaniu œciany piwnicy
od zewn¹trz i wykonaniu w niej przepony
poziomej, celem osuszenia, nale¿y zastoso-
waæ na jej powierzchni wewnêtrznej (tam
gdzie jest to technicznie mo¿liwe) system
tynków renowacyjnych Ceresit.

www.ceresit.pl
infolinia 0 800 120 242
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