
Izolacja podłogi – na co zwrócić uwagę?

Ocieplenie domu najczęściej kojarzy się nam z ułożeniem po zewnętrznej
stronie ścian odpowiedniej warstwy styropianu. Tymczasem równie ważna jest
izolacja wszystkich elementów domu, w tym także tych wewnętrznych, jakimi
są np. podłogi.

„Działanie izolacji cieplnej można porównać do termosu – musi być szczelna, od dołu, od góry, po
zewnętrznej i po wewnętrznej stronie. Jeśli w izolacji będą przerwy, ciepło natychmiast tamtędy
ucieknie, dlatego właściwe ocieplenie wymaga szczegółowego i uwzględniającego wszystkie
potrzeby domu projektu. Inaczej zamiast „termosu”, będziemy mieli szklankę okrytą kuchennym
ręczniczkiem” – wyjaśnia Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.Zaizolowane
muszą być wszystkie podłogi w domu. Błędem jest ułożenie styropianowych płyt tylko w pobliżu
ścian. Byłaby to zresztą bardzo złudna oszczędność. Prawidłowo wykonana izolacja oznacza mniejsze
zużycie ciepła, a tym samym niższe rachunki przez cały czas mieszkania w domu. Jednorazowy niższy
koszt materiału nie jest po prostu wart wyższych kosztów ogrzewania. Warstwa ocieplenia musi być
zatem położona na całej powierzchni podłogi. Jednak podłoga podłodze nierówna. Oto krótki
przewodnik.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:
Podłoga to potoczne określenie na element kontrukcyjny domu, który oddziela od siebie kondygnacje,
czyli piwnicę od parteru, parter od piętra itd. Inna nazwa tego samego elementu to strop. Można
także spotkać określenie przegroda pozioma. Z kolei przegrody pionowe to inaczej ściany.

Na samym dole
„Pierwsza” podłoga domu to podłoga nad piwnicą lub na gruncie. Co do zasady – im bliżej ziemi, tym
większe ryzyko wilgoci, dlatego do izolacji termicznej tego rodzaju miejsc przeznaczone są
styropiany o podwyższonej odporności na wilgoć. Dotyczy to także podłóg.

Cicho w domu
Podłogi oddzielające kolejne kondygnacje w domu (piętra o tej samej temperaturze) także muszą być
prawidłowo zaizolowane… akustycznie. W ten sposób zadbamy o wyciszenie odgłosów
przedostających się z piętra do części parterowej, dziennej. Chodzi o np. tupanie, stukot, odgłosy
spadających przedmiotów itd. W tym celu można sięgnąć po specjalistyczny styropian – tzw.
akustyczny.

Gdy nie ma ogrzewania



W niektórych domach będziemy mieli do czynienia z podłogą nad pomieszczeniem, które jest
nieogrzewane np. nad garażem. Każdy element – ściany i podłoga – otaczający takie pomieszczenie
musi być prawidłowo zaizolowany, inaczej będą się wychładzać, a to oznacza straty ciepła.-„W
przypadku podłóg trzeba pamiętać także o tym, że muszą wytrzymywać większe obciążenie. Przy
wyborze styropianu istotna jest zatem jego odporność na ściskanie. Większą mają tzw. styropiany
podkładowe takie jak np. przeznaczony do ocieplania podłóg w budownictwie mieszkaniowym DP CS
PRO 80” – dodaje doradca techniczny w Styropminie. Różne warianty ocieplenia domu powinny być
rozważone już na etapie projektu domu i po konsultacji ze specjalistą. Projekt musi przewidywać
izolację wszystkich elementów domu z uwzględnieniem ich specyfiki (ryzyka wilgoci, konieczności
wyciszenia itd.). Powinien zatem konkretnie wskazywać jaki rodzaj styropianu i w jakiej ilości
zostanie użyty.
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