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Rury w podk³adzie - powa¿ny problem dla parkieciarza

Uk³adanie przewodów rurowych w na stropach
i w podk³adach sta³o siê zjawiskiem codziennym.
Ich monta¿ w konstrukcjach, które musz¹ posiadaæ
okreœlone w³aœciwoœci izolacyjne stanowi zawsze
potencjalne Ÿród³o b³êdów. W niniejszym artykule
wyjaœnimy jak rury umieszczone w podk³adzie
zmieniaj¹ w³aœciwoœci akustyczne i termiczne ca³ej
konstrukcji pod³ogowej, a w szczególnoœci zaj-
miemy siê ich wp³ywem na znajduj¹cy siê nad nimi
parkiet.

Przewody rurowe i kable na konstrukcjach noœnych stropów,
które nastêpnie czêsto ³¹czone s¹ w grube wi¹zki, krzy¿uj¹ce
siê na œrodku pod³ogi przesta³y ju¿ dzisiaj byæ na budowach
czymœ wyj¹tkowym. Architekci, wykonawcy ogrzewania, insta-
latorzy i elektrycy czêsto wybieraj¹ podk³ad na praktyczn¹
przestrzeñ instalacyjn¹, w której stosunkowo ³atwo mo¿na uk-
ryæ wszelkie rodzaje przewodów zasilaj¹cych. Przewody i rury
uk³adane na stropach stanowi¹ zawsze problem dla wykonaw-
cy podk³adu, lecz nie pozostaj¹ te¿ bez wp³ywu na u³o¿one
posadzki drewniane

Wystarczaj¹cy stopieñ izolacji akustycznej i ewentualnie ter-
micznej mo¿na zapewniæ tylko wówczas, je¿eli pod podk³adem
mo¿na bêdzie wykonaæ odpowiednie warstwy izolacyjne o
strukturze ci¹g³ej i o wystarczaj¹cej gruboœci – a to z kolei w
przypadku przewodów instalacyjnych poprowadzonych na
pod³o¿u noœnym jest niemal niemo¿liwe. Przerwy w warstwie
izolacyjnej spowodowane przez przewody rurowe stanowi¹
zawsze “zabudowan¹” wadê.

Mostki akustyczne mog¹ byæ przyczyn¹ reklamacji

Skutki wystêpowania mostków akustycznych s¹ bardziej kryty-
czne ni¿ mo¿liwe  w izolacji termicznej. Pojedynczy przewód
rurowy, wystarczaj¹co zaizolowany i maj¹cy kontakt z kons-
trukcj¹  jastrychu powoduje przewa¿nie tylko niewielkie zmniej-
szenie parametru termoizolacyjnoœci. Natomiast pod wzglê-
dem izolacyjnoœci akustycznej, przewody instalacyjne monto-
wane w budynkach mieszkalnych, hotelowych i biurowych
maj¹ce stycznoœæ z warstw¹ podk³adu, prowadz¹ w sposób
nieunikniony do powstania powa¿nej wady – staj¹ siê most-
kami akustycznymi. Podwy¿szone wymagania, które przewi-
duj¹ normy (Akustyka budowlana PN-61/B-02153, PN-83/B-
02154/0307, PN-87/B-02151/0203,  PN-87/B-02152/
0103), wzglêdem zapewnienia izolacyjnoœci akustycznej oka-
zuj¹ siê wówczas niemo¿liwe do spe³nienia.

Zawsze zg³aszajmy nasze w¹tpliwoœci odnoœnie rur
umieszczonych w podk³adzie

Naj³atwiej mo¿na stwierdziæ w jakim stanie i na jakiej g³êbokoœci

s¹ rurki zdejmuj¹c fragment podk³adu przy kaloryferze.
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Aby uchroniæ przed szkod¹ inwestorów i w³asn¹ firmê, wszelkie
w¹tpliwoœci dotycz¹ce przewodów instalacyjnych, u³o¿onych
na podwalinie betonowej lub na stropie noœnym nale¿y zg³a-
szaæ w formie pisemnej.

Jeœli póŸniej inwestor lub u¿ytkownik budynku zareklamuje nie-
wystarczaj¹cy stopieñ izolacyjnoœci akustycznej, lub problemy
z parkietem ¿adna wymówka nie bêdzie ju¿ mo¿liwa: wyko-
nawca podk³adu i parkieciarz maj¹ obowi¹zek dokonania kon-
troli pod³o¿a przed rozpoczêciem swoich prac.
Jeœli podk³ad zostanie wykonany mimo istniej¹cych wad pod³o-
¿a, wykonawca podk³adu bêdzie odpowiadaæ za wszystkie
szkody wynik³e z powodu tych wad. Je¿eli na wadliwym pod-
k³adzie u³o¿ony zostanie parkiet, do odpowiedzialnoœci zosta-
nie poci¹gniêty parkieciarz.
Ani podk³ad, ani warstwa izolacyjna z budowlanego punktu
widzenia nie s¹ przewidziane jako przestrzenie instalacyjne,
a ju¿ w ogóle nie mog¹ byæ wykorzystywane do kompensacji
b³êdów wczeœniejszych wykonawców, czy projektantów.

Jest rozwi¹zanie: warstwa wyrównawcza

Izolacja akustyczna musi byæ wiêc uk³adana nad istniej¹cymi
przewodami instalacyjnymi. W przypadku przewodów ruro-
wych na pod³o¿u noœnym nale¿y ponownie stworzyæ równ¹
powierzchniê, czyli dodatkow¹ warstwê wylan¹ bezpoœrednio
na pod³o¿e, w której umieszczone zostaj¹ wszystkie rury i prze-
wody. Dopiero na tej warstwie bêdzie mo¿na po³o¿yæ warstwê
izolacji. Wykonanie warstwy wyrównawczej jest zatem konie-
czne.

Problem gruboœci konstrukcji

Innym problemem w przypadku warstwy wyrównawczej na
stropie okazuje siê czêsto wysokoœæ rur. Architekci z regu³y pro-
jektuj¹ z uwzglêdnieniem standardowych warstw pod³ogi ok-
reœlonych w normach, tzn.: izolacja termiczna + izolacja aku-
styczna + gruboœæ podk³adu od stropu noœnego. Jeœli do tego
dojdzie jeszcze warstwa wyrównawcza, szybko mog¹ zostaæ
przekroczone wartoœci krytyczne dla konstrukcji. Jeœli w póŸniej-
szym etapie prac oka¿e siê, ¿e nie pasuj¹ drzwi, nawet najlep-
sza izolacja termiczna i dŸwiêkowa nie bêdzie mieæ ¿adnej
wartoœci. Dotyczy to przede wszystkim czêsto spotykanych sy-
tuacji, w których kable ³¹czone s¹ w grube wi¹zki, lub kiedy
grube rury krzy¿uj¹ siê na œrodku pod³ogi. Jeœli nie jest mo¿liwe
wykonanie konstrukcji zgodnej z norm¹ i mieszcz¹cej siê w gra-
nicach zaplanowanej gruboœci, oznacza to jednoznacznie, ¿e
poprzedni wykonawcy lub autorzy planów pope³nili powa¿ne
b³êdy. Dla wykonawcy podk³adu oznacza to wówczas jedno:
tej roboty nie nale¿y siê podejmowaæ!

Projektant musi pamiêtaæ o tym, ¿e konstrukcja pod³ogi powin-
na z regu³y uwzglêdniaæ warstwê wyrównawcz¹ – zw³aszcza
gdy plany wyraŸnie przewiduj¹ uk³adanie instalacji na stropie
noœnym.

W³aœciwe rozwi¹zanie: warstwa wyrównawcza
z lekkich lub izolacyjnych zapraw

Bezpieczne rozwi¹zanie tego problemu oferuj¹ lekkie jastry-
chy, opracowane specjalnie jako materia³y wyrównawcze dla
noœnych pod³o¿y. Zastosowane w nich lekkie domieszki gwa-
rantuj¹ stosunkowo niewielki ciê¿ar. Ponadto dziêki u¿yciu spec-
jalnych cementów i ma³emu udzia³owi wody w masie, zaprawy
te wymagaj¹ z regu³y krótszego czasu schniêcia ni¿ wylewki
konwencjonalne.

Jako domieszkê w takich produktach stosuje siê czêsto polisty-
rol, który obok niewielkiej wagi  zapewnia warstwie wyrów-
nawczej tak¿e w³aœciwoœci termoizolacyjne. Niektóre z tych
produktów s¹ nawet dopuszczone jako materia³y ciep³ochron-
ne. Jastrychy lekkie stanowi¹ dobre rozwi¹zanie nawet przy
ograniczeniach w gruboœci pod³ogi, poniewa¿ mog¹ zastêpo-
waæ standardowe p³yty termoizolacyjne.

W przeciwieñstwie do p³yt ciep³ochronnych otaczaj¹ one
szczelnie przewody rurowe i wype³niaj¹ mniejsze przestrzenie,

Rury umieszczone w peszelach bezpoœrednio pod podk³adem

z pewnoœci¹ nie pozostan¹ bez wp³ywu na parkiet w sezonie

grzewczym
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tworz¹c tym samym dobre pod³o¿e pod warstwê izolacji akus-
tycznej. Jastrychy te mog¹ byæ k³adzione przy zastosowaniu
zwyk³ych pomp mieszaj¹cych.

Warstwa wyrównawcza tak¿e w tym przypadku musi siêgaæ co
najmniej do górnej krawêdzi przewodów rurowych. Jeœli rury
zosta³y u³o¿one krzy¿uj¹c siê wzajemnie nad sob¹ i zapew-
nienie prawid³owej gruboœci pod³ogi nie jest mo¿liwe, lub jeœli
rury nie zosta³y zaizolowane, wówczas wykonanie poprawnej
konstrukcji pod³ogi jest niewykonalne.

Wp³yw rur na u³o¿ony parkiet

Powszechne staje siê stosowanie rur bez jakiejkolwiek izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej. U³o¿enie przewodu rurowego
bezpoœrednio na stropie i niedostateczne przykrycie go warst-
w¹ izolacji termicznej bêdzie skutkowa³o b¹dŸ nadmiernym
podgrzewaniem podk³adu, b¹dŸ oziêbianiem go i emisj¹ wil-
goci.
Kilka razy w mojej pracy parkieciarskiej zdarzy³o siê, ¿e parkiet
podnosi³ siê i odkszta³ca³ tylko na d³ugoœci pasa o szerokoœci
30 cm. W takim przypadku nale¿y nakazaæ inwestorowi frag-
mentaryczny demonta¿ parkietu, ods³oniêcie rur z zimn¹ wod¹
i zaizolowanie ich otulin¹ termoizolacyjn¹ (np. z pianki poliure-
tanowej). Nie nale¿y takich rur wk³adaæ nawet w plastikowe
peszle, gdy¿ jak pokazuje praktyka nie jest to skuteczne. Rura
z zimn¹ wod¹ potrafi wytr¹ciæ z mikroprzestrzeni podk³adu
znaczne iloœci wilgoci. Dzieje siê tak dlatego, ze na zimnym ele-
mencie bardzo ³atwo skrapla siê para wodna. Do chwili gdy ru-
ra i para wodna wraz z okalaj¹cym powietrzem ma podobn¹
temperaturê nic siê nie dzieje, ale gdy przez rurê przep³ywa
zimna woda to rura staje siê coraz zimniejsza i oziêbia równie¿
powietrze w mikroprzestrzeniach podk³adu. W momencie, gdy
rura osi¹ga temperaturê punktu rosy para wodna zawarta w
powietrzu mikroprzestrzeni zaczyna skraplaæ siê. Wilgoæ wys-
têpuj¹ca w postaci pary wodnej, która jest w równowadze ciœ-
nieniowej miêdzy podk³adem a powietrzem nad podk³adem
nie stwarza problemów, jednak po skropleniu, zostaje w wyniku
podci¹gania kapilarnego odprowadzana na powierzchniê
podk³adu i wnika w drewno. Powoduje zmianê wilgotnoœci
drewna, a w efekcie zmiany jego wymiarów. Deszczu³ki od-
kszta³caj¹ siê i obserwowany jest zwykle efekt krawêdziowania
lub „³ódkowania” parkietu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zjawisko to
bêdzie znacznie intensywniej wystêpowaæ na parkiecie pola-
kierowanym, na którym pow³oka lakieru kumulowaæ bêdzie
znaczne iloœci wilgoci w samej deszczu³ce. W parkietach ole-
jowanych bez wosków zjawisko to mo¿e byæ mniej uci¹¿liwe.

Rury ciep³ej wody równie¿ powinny byæ umieszczane w izolacji
z materia³u termoizolacyjnego, a nie w peszlach. Nieizolo-
wana rura z gor¹c¹ wod¹ czêsto na pocz¹tku wywo³uje
u inwestora zadowolenie i satysfakcje, ¿e czêœæ ciep³a nie
wyp³ywa na zewn¹trz i nie gromadzi siê pod wylewk¹, lecz jest
oddawana do mieszkania i wykorzystywana w formie miejs-
cowego ogrzewania pod³ogowego. Niewielu u¿ytkowników
zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e ciep³a rura doprowadzaj¹ca
wodê do grzejnika znacznie gorzej dzia³a na parkiet ni¿ og-
rzewanie pod³ogowe. Dzieje siê tak chocia¿by dlatego, ¿e p³y-
n¹ca w niej woda ma znacznie wy¿sze temperatury. Desz-
czu³ki i powietrze bezpoœrednio nad nimi nagrzewaj¹ siê
nadmiernie, co prowadzi do ich deformacji, pêkniêæ i szczelino-
wania. Zjawiska tego typu potêguj¹ siê dodatkowo pod le¿¹-
cymi na parkiecie dywanami lub pod meblami, sk¹d ciep³o nie
jest skutecznie odprowadzane.
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Przestroga dla „samobójców”

Czy warto dyskutowaæ z wykonawc¹ podk³adów, o tym czy
jest dro¿szy o 3 z³ od innego. Jako parkieciarz od dawna
wspó³pracujê z firm¹ wykonuj¹c¹ podk³ady maszynowe, która
zna i przestrzega wszelkich zasad i wylewa podk³ady pod par-
kiety zawsze zgodnie z moimi wymaganiami. Jest to przyk³ad,
¿e parkieciarstwo staje siê zawodem interdyscyplinarnym, wy-
magaj¹cym wspó³pracy i wyobraŸni od wykonawców. Z po-
wy¿szego tekstu mo¿na szybko wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e do wy-
lania tak prostego zdawa³oby siê podk³adu nie wystarcz¹ ju¿
wiedza i umiejêtnoœci pierwszego lepszego wujka - murarza,
lecz konieczne jest zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy po-
siadaj¹cej odpowiedni sprzêt, a przede wszystkim wiedzê i wy-
obraŸniê, mog¹c¹ na etapie wylewania jastrychu zapobiec
wielu kosztownym szkodom. Oczywiœcie taka zapobiegliwoœæ
na etapie wykonywania podk³adów jest czêsto ignorowana
przez inwestora, ale tylko dlatego, ¿e parkieciarz, czy posadz-
karz wylewaj¹cy podk³ady nie potrafi wprost wymieniæ i wyli-
czyæ kosztów ewentualnych b³êdów. Te koszty s¹ ogromne w
porównaniu z ró¿nic¹ cen miedzy wykonawcami.

¯yczê inwestorom, aby nie czynili samobójczych oszczêdnoœci.
Mam nadziejê, ¿e powy¿szy tekst pomo¿e inwestorom w wery-
fikacji wykonawców i wyczuli ich na myœlenie o parkiecie ju¿
na etapie wykonywania instalacji i podk³adów, natomiast par-
kieciarzom poda kilka istotnych argumentów, które bêd¹ po-
mocne w codziennych dyskusjach z architektami, inwestorami
i wykonawcami innych robót.

Czes³aw Bortnowski


