Działania
zapobiegające
i zwalczające
wilgoć

Skądsiębierzewilgoćwdomu
Przyczyn pojawienia się zawilgoceń może być wiele. Najczęstsze
z nich to wadliwie wykonane izolacje przeciwwilgociowe fundamentów
iścian.Wpływnapojawieniesięwilgocimarównieżniedostateczneocie
plenieścianlubichnewralgicznychelementów(nadproża,wieńce).Woda
takżezalewaścianygdysąuszkodzonerynny,adownętrzdostajesię
przeznieszczelneokna.Wilgoćkondensujesięwpomieszczeniach,gdy
jestwadliwiewykonanylubnieszczelnysystemwentylacji.
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Zapobieganie wilgoci
Prowadzącwdomulubmieszkaniupracewykończeniowetrzebawyko
nać kilka zabiegów prewencyjnych, dzięki którym wilgoć nie zniszczy
drewnaiścianmurowanych.
Ochronadrewna
Drewnojestmateriałemszczególnienarażonymnaszkodliwedziałanie
wody.Podwpływemwilgocibutwieje,gnijeistajesiępożywkądlagrzy
bów domowych oraz pleśni. Drewniane elementy domu (oblicówkę,
okiennice, balustrady, schody drewniane, deski i legary podłogowe,
boazerieiinne)trzebazaimpregnowaćipolakierować.
1. Impregnacja – za pomocą
pędzla lub pistoletu natrysko
wego; drewniane elementy
domu(zwłaszczakonstrukcyj
ne) pokrywa się impregnatem
rozpuszczalnikowymlubolejo
wym o działaniu grzybo
i wodochronnym. Niektóre
z tych preparatów nadają
drewnudekoracyjnywygląd.
2. Lakierowanie–drewnomożna
pokryć wodoodpornym lakie
remlublakierobejcą.Preparaty
te nadają drewnu nie tylko
ładnywygląd,powodujątakże,
żewodaniewnikawjegogłąb.
Lakiery i lakierobejce najczę
ściej nanosi się za pomocą
pędzla.
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Niektórzy producenci oferują też specjalne farby ochronne, łączące
wsobiecechyfarbykryjącejiimpregnatu,np.farbymikroporowe.

Zabezpieczeniamurów
Ściany murowane, które mają pozostać nieotynkowane trzeba
zabezpieczyćprzedwilgociąpochodzącąześniegulubdeszczu.
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Spoinywmurzeuzupełniasię
zaprawą, tak by zrównały się
zlicemściany.
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2. Ścianętrzebadokładnieoczy
ścićzapomocąszczotki.
3. Ścianęmalujesiębezbarwnym
impregnatem do muru, który
utworzy na ścianie powłokę
przeciwwilgociową.Impregnat
najwygodniej nanosi się za
pomocąpistoletunatryskowe
go.
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Wtensposóbzabezpieczasięścianyzcegieł,płyteklubkamiennych
okładzinelewacyjnych.Impregnacjiniewymagająścianyzklinkieru.

Zabezpieczaniepomieszczeńnarażonychnadziałaniewilgoci
Pralnie,kuchnieiłazienkisąszczególnienarażonenadziałaniewilgo
ci.Jeślimająbyćwykończonepłytkamiceramicznymi,wartopodnimi
zrobićprzeponęwodochronną.Jeślipłytkiniesąprzewidzianelubgdy
będąułożonetylkodopewnejwysokości,pozostałaczęśćścianisufit
powinnybyćpomalowanefarbamiwodoodpornymi.Farbytegotypu
zawierają w sobie pewną dawkę środków hydrofobowych, które
zatrzymująwilgoć,dziękiczemutanieprzedostajesięwgłąbścian.

1. Przepona wodoodporna –
przed położeniem kafelków w
łazience,kuchnilubpralni,frag
menty ścian szczególnie
narażonychnadziałaniewody
ipodłogętrzebapokryćciekłą
foliąhydroizolacyjną.Wnaroż
nikach ścian smarowanych
folią trzeba ułożyć specjalne
taśmywzmacniającezwłókna
poliestrowego powleczonego
kauczukiem.
2. Wodoodpornapowłokamalar
ska – farby wodoodporne
nanosi się w identyczny spo
sóbjakinnefarbydomalowa
niapomieszczeń.Najlepiejdo
tego celu nadaje się wałek
malarski.

taśma
wzmacniająca
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Zwalczanie wilgoci
Uszczelnianieokien
Bardzoczęstowilgoćdostajesiędownętrzprzeznieszczelneokna.
Wystarczyszparamiędzymuremaramąokienną,bywiatrwdmuchi
wał do środka wodę deszczową. Miejsce takiego przecieku można
wprostysposóbuszczelnić.
1. Szczelinę od wewnątrz po
mieszczeniawypełniasiępian
kąuszczelniającą.
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2. Następniemiejscetospoinuje
się silikonem. Pamiętać trze
ba,żeszerokośćszparzabez
pieczonych silikonem nie
możeprzekraczać10mm.
3. Powierzchnię uszczelnienia
wygładzamypalcemposmaro
wanym odrobiną płynu do
mycianaczyń.
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4. Od zewnątrz w miejscu,
wktórymbyłaszczelinawarto
przykleićpaseksamoprzylep
nej folii paroprzepuszczalnej
iosłonićgolistwąmaskującą.
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UWAGA
W tym wypadku silikon nie może być stosowany od zewnętrznej
stronyokna.

Uszczelnianierynieniobróbekblacharskich
Uszkodzoneinieszczelnerynnymusząbyćwymienionelubnaprawio
ne,wprzeciwnymraziecieknącaznichwodazalejeelewację.Tosamo
dotyczy obróbek blacharskich wokół komina lub przy tarasie. Ich
nieszczelnośćmożespowodowaćzawilgocenie,wpierwszymwypadku
więźbydachowej,awdrugim–poszczególnychwarstwtarasuiścian
podtarasem.
1. Rynnęlubobróbkęblacharskątrzebabardzodokładnieoczyścić.
2. Jeśli po obejrzeniu rynny lub
obróbkiokażesię,żewystępu
jące tam pęknięcia mają sze
rokość nie większą niż kilka
milimetrów,możnajeuszczel
nićzapomocążywicyakrylo
wej lub epoksydowej. Nanosi
się ją pędzlem w kierunku
poprzecznymdorys.

2

3. Jeśli szczeliny są większe,
trzebajenajpierwzakleićspe
cjalnątaśmąidopieropotym
pomalowaćmasąuszczelnia
jącą.
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Osuszanieścian
Gdy fundamenty domu są wadliwie zabezpieczone przed działaniem
wodylubgdyizolacjaprzeciwwilgociowajestuszkodzona,dochodzido
zawilgocenia ścian. Aby uchronić mury przed zniszczeniem, trzeba
wykonać specjalną barierę hydrofobową, która zatrzyma wodę na
poziomieścianfundamentowychiniedopuścidoprzedostawaniasięjej
dowyżejpołożonychścian.
1. Najpierwtrzebaodciąćdopływ
wilgoci do ścian położonych
ponad poziomem gruntu.
W tym celu w ścianach
zewnętrznych, na wysokości
1015cmnadgruntem,trzeba
nawiercićregularnierozmiesz
czone otwory. Powinny one
byćskierowanepodkątem45º
wdółidochodzićdo90%gru
bościściany.Średnicaotwo
rówpowinnawynosićod15do
25mm.Zzawilgoconychścian
trzebateżusunąćtynk.

1

2. Otwory należy oczyścić
z pyłu powstałego podczas
wiercenia (za pomocą odku
rzacza).Umieszczasięwnich
pojemnikizespecjalnyminjek
cyjnympreparatemhydrofobo
wym. Płyn powoli zostanie
wchłonięty przez mur i zatka
jegopory.
3. Gdywszystkiepojemnikibędą
już puste, można je wyjąć.
Otwory i powstałe przy wier
ceniu uszkodzenia ściany
wypełniasięzaprawącemento
wą.  Po 4 miesiącach, gdy
ściana będzie już wysuszona,
możnająponownieotynkować.
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Uszczelnianieścianpiwnicznych
Zła izolacja pionowa ścian fundamentowych może sprawić,
żewpiwnicachbędziezbieraćsięwoda.Ścianypiwniczne,przezktóre
dostajesięwoda,możnajednakuszczelnićstosującpłynnefolieizola
cyjne lub specjalne preparaty hydrofobowe. W takiej sytuacji jednak
koniecznejestwcześniejszewykonaniewścianachopisanejwcześniej
barieryhydrofobowej.
1. Gdyścianypiwnicznesąnie
otynkowane i w niewielkim
stopniu wilgotne, wystarczy
posmarowaćjespecjalnąma
są uszczelniającą, przezna
czonądonakładanianamokre
powierzchnie.
2. Inaczej trzeba postąpić, gdy
ścianysąmocnozawilgocone
lub gdy cieknie z nich woda.
Jeślinaścianachtychznajdu
je się tynk, trzeba go skuć
w miejscu przecieku i na
obszarze50cmwokółniego.
Wydłubać trzeba zaprawę
między cegłami (do 1/3 ich
grubości).
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3. W wiaderku należy przygoto
wać preparat zatrzymujący
wodę (ciekłą folię hydroizola
cyjną,masędyspersyjną,pre
parathydrofobowy).Nanosimy
go na ścianę i zacieramy
suchymcementem.
4. Gdywodaprzestanieprzecie
kać,przygotowujemymieszan
kęzaprawycementowejipre
paratuhydrofobowego,wedle
proporcji podanych na jego
opakowaniu. Zaprawa taka
powinna mieć konsystencję
półpłynną. Należy nanosić ją
na ścianę dwukrotnie za
pomocąpędzla.
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5. Tak zabezpieczone miejsce
trzebapomalowaćbitumiczną
masąuszczelniającą.
6. Gdy masa wyschnie, nakłada
się na ścianę warstwę tynku
podkładowego (tak zwana
rapówka).Tynktrzebawzmoc
nićspecjalnąsiatką.
7. Wierzchnią warstwę tynku
wykonujemy z masy tynkar
skiej z dodatkiem preparatu
hydrofobowego.

UWAGA
Nie wszystkie środki uszczelniające i hydrofobowe nadają się do
stosowania wewnątrz pomieszczeń. W składzie niektórych z tych
preparatówznajdująsięsubstancjetoksyczne,którychdługotrwałe
wdychaniemożebyćszkodliwedlazdrowia.Informacjaoprzezna
czeniuiwarunkachużyciapreparatuzawszeznajdujesięnaopa
kowaniu.

Usuwanie skutków
zawilgocenia
Naprawatynkuuszkodzonegowskutekdziałaniawilgoci
Tynkzniszczonyprzezwodę,któraznajdowałasięwścianie,zamarzła
i rozsadziła jego powierzchnię, można w łatwy sposób naprawić.
Dodatkowo też można zabezpieczyć to miejsce przed ponownym
zawilgoceniem.
1. Resztki tynku trzeba skuć,
aścianęoczyścićzapomocą
drucianejszczotki.
2. Powierzchnia ta powinna
przez kilka dni schnąć.
Następnie nanosi się na nią
wodochronny środek do
impregnowania murów w ilo
ścizalecanejprzezproducen
ta.Miejsceimpregnacjitrzeba
jeszcze oprószyć piaskiem
kwarcowym.
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3. Nadrugidzieńmożnananosić
nowytynk.
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Usuwaniepleśni
Na zawilgoconych ścianach, zwłaszcza wewnątrz budynku, mogą
rozwinąć się grzyby pleśniowe. Pojawiają się zawsze wtedy, gdy jest
wilgotno,ciepłoiniemaodpowiedniegoprzewiewu.
1. Zapomocąszpachelkitrzeba
sprawdzić,czypleśńprzerosła
tynk. Jeśli nie – wystarczy ją
zeskrobaćzapomocąszczotki
otwardymwłosiu.
2. Pozeskrobaniuścianętrzeba
pomalowaćpreparatemgrzy
bobójczym.Gdyścianawys
chnie można ją pomalować
farbą.
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3. Gdy jednak pleśń przerosła
tynknależygoskuć.Tynkmusi
być usunięty z miejsca,gdzie
rosłapleśńinaobszarze50cm
wokół tej powierzchni. Szpa
chelką lub szczotką drucianą
trzebadokładnieoczyścićspo
inymiędzycegłami.
4. Goły mur maluje się prepara
temgrzybobójczymigdycał
kiem wniknie on w ścianę,
możnaprzystąpićdonaprawy
tynku.
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe
zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa
instrukcja użytkowania.
Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób
niezgodny z instrukcją użytkowania.

