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Szkody w wyniku wilgoci w budynkach zaczynają się niewinnie. Już kilka mililitrów wody 

potrafi wywołać życie, ale ta sama ilość wody potrafi również zniszczyć życie! Tylko z 

nadmiernie wilgotnych materiałów budowlanych powstają szkodliwe dla człowieka i budowli  

gazy. 

Materiał budowlany: 

 Krótkie cienkie rysy w betonie-podkładzie podłogowym widoczne na powierzchni.  

 Piaszczące się powierzchnie podkładów podłogowych. 

 Kruche, niespójne warstwy podkładów. 

Rezultat:  

      Podkłady podłogowe nienadające się do ułożenia na nich posadzek podłogowych. 

Posadzki z płytek ceramicznych: 

 Długie szerokie rysy powstające w sytuacji, gdy ceramika/gres ułożone zostaną na 

zbyt wilgotnym podkładzie.  

 Głuchy oddźwięk płytek, ponieważ siły ścinające schnącego podkładu są większe od 

kleju do płytek.  

Rezultat:  

posadzka podłogowa nie do użytku = budynek nie do użytku! 

 Parkiet: 

 Wybrzuszenia w płaszczyźnie posadzki drewnianej. 

 Przesunięte ściany działowe. 

 Niebezpieczeństwo potknięcia/zranienia o wystające elementy posadzki z drewna. 

 

     Rezultat:  

     Bezużyteczna posadzka podłogowa= bezużyteczny budynek. 

 Zdrowie:  

 Gazy powstające z wilgoci. 

 Alergie w wyniku pleśni. 

 Choroby dróg oddechowych z powodu gazów pleśniowych 

 Choroby nowotworowe wywołane przez gazy radonu. 

 

Radon stanowi 40–50% dawki promieniowania, jaką otrzymuje mieszkaniec Polski od źródeł 

naturalnych. Radon może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, bowiem gromadzi się w 

budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w piwnicach, przedostając się tam z gleby w wyniku 

różnicy ciśnień (efekt kominowy). Dotyczy to zwłaszcza podłoża granitowego, zawierającego 

większe ilości uranu w swoim składzie niż np. skały osadowe. Aktualnie w Polsce obowiązuje 

limit stężenia radonu w nowych budynkach mieszkalnych wynoszący 20Bg/m3. Szkodliwość 

radonu jest wynikiem stosunkowo szybkiego jego rozpadu, prowadzącego do powstania kilku 

krótko życiowych pochodnych, również radioaktywnych, emitujących promieniowania alfa. 

Ich zatrzymanie w płucach będzie powodować uszkodzenia radiacyjne, prowadzące do 

rozwoju choroby nowotworowej. 



 

Ogólnie: 

 Niezamieszkałe budynki muszą być modernizowane/remontowane, nie będą 

zapłacone, muszą zostać dofinansowane. Obciąża to nie tylko wykonawców lecz także 

banki. 

 Światowy-kryzys gospodarczy??? 

 Dzisiaj żaden budynek nie jest odebrany bez usterek: 

 6 mld Euro za błędy w nowych budynkach w Niemczech w 2010roku. 

 Część przypadająca na zbytnią wilgotność to:>90%. 

 …i nikt nie wie co znaczy wilgoć! 

Trwonienie energii:  

 

 Ogrzewany podkład podłogowy powinien zostać całkowicie wysuszony, żeby uzyskać 

najlepszy efekt ogrzewania w relacji ciepło/koszty! 

 Jeżeli w takim ogrzewanym podkładzie pozostanie zablokowana nawet niewielka ilość 

wilgoci resztkowej, oznacza to, że nie tylko istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia 

podłogi, lecz również strata energii, ponieważ ta pozostająca w podkładzie wilgoć 

resztkowa musi zostać najpierw ogrzana, następnie dużo później powierzchnia posadzki 

podłogowej, i wreszcie na końcu pomieszczenie. 

 Wilgotny podkład nie odpowiada przepisom dotyczącym oszczędzania energii! 

 …wilgoć towarzyszy nam wszędzie… 

 Wszyscy wiemy, że mała ilość wody daje życie, ale nie wiemy, że ta sama ilość wody w 

materiale budowlanym, doprowadzając do wielkich szkód budowlanych może zrujnować 

egzystencję wykonawcy. 

… jeżeli nie wiemy, ile wody jest „dobre” lub „złe”, nie możemy też zaradzić powstawaniu 

szkód!   

Podkład podłogowy cementowy/betonowy „schnie” do maksimum 2,0CM%, tak uważa 

przemysł chemii budowlanej. W rzeczywistości wysycha do 0,8CM% i czasami nawet 

poniżej.   

Gdy w warunkach mieszkaniowych podkład podłogowy cementowy zostanie ocieplony do  

20⁰C, a wilgotność względna otoczenia osiągnie 55%RH (klimat mieszkaniowy w naszej 

szerokości geograficznej), wyparuje z niego bardzo dużo wody zarobowej do poziomu 

0,8CM%  z utrzymywanej bez podstawnie i  fałszywie maks.2,0CM%, daje to około 1,5litra 

wody z 1m
2
 przy grubości 5cm podkładu, które w tych warunkach klimatycznych wyparują w 

okładzinę podłogową np. drewno!  

0,1% masy podkładu (110kg/m2/5cm) odpowiada 110g wody pozostającej w podkładzie 

podłogowym. 

Jeżeli te 110g wody się ogrzeje o 2⁰C, to wypełni ona jako para 1650 razy większą przestrzeń.  

Para wodna w podkładzie podniesie ciśnienie o 30mbar do 1,43 bar (1,013bar jest normalnym 

ciśnieniem), która każdy materiał wcześniej czy później rozsadzi lub uszkodzi. (Bazując na 

wynikach pomiarów wykonanych metodą CM w BEB/IBF w Niemczech, wyniki te dowiodły, 

iż pomiary CM wykazują błąd pomiaru od 0,3%-0,8%!) 



 

Producenci cementów przeznaczonych do wykonania podkładów podłogowych, muszą 

określić wilgotność równoważną dla klimatu mieszkaniowego 20C/55%RH swojego 

produktu.  

W ten sposób każdy wykonawca podkładu podłogowego, wykonanego zgodnie z recepturą 

producenta, jest w stanie przekazać inwestorowi jego wilgotność równoważną w 20C i 

55%RH, a ten z kolei wykonawcy posadzki podłogowej.  

Układający posadzki podłogowe (parkieciarz, glazurnik) musi sprawdzić tzw. ”gotowość 

podkładu podłogowego do ułożenia na nim posadzki podłogowej”, nie może jednak 

sprawdzić wilgotności równoważnej, ponieważ jej nie zna!!! Wilgotność równoważną znają 

jedynie przyrządy firmy  DNS do pomiaru wilgotności podkładów! 

Wykonawca posadzki podłogowej, musi wiedzieć jaką wilgotność osiągnie podkład w 

warunkach mieszkaniowych, o których tak często piszą i mówią producenci materiałów i 

chemii budowlanej, nie podając żadnych rzeczywistych liczb poza 20⁰C i 55% RH. 

Stosowane surowce  posiadają typowe parametry schnięcia, twardnienia, które później w 

wyrobie finalnym się powielają. Bez znajomości wilgotności równoważnej dla 20⁰C w 

przyszłości żaden parkieciarz, glazurnik i inni nie będą nanosić na podkłady mas 

szpachlowych, gruntów, klejów i posadzek podłogowych, ponieważ obojętnie jaką metodą 

będą oni mierzyli wilgotność „resztkową”, bez określenia konkretnej wilgotności 

„resztkowej” (równoważnej), każdy pomiar będzie nieważny, będzie dziełem przypadku. 

W wyniku podawania nieodpowiedzialnych danych pomiaru i wilgotności równoważnej, 

odpowiedzialność za wynikłe z tego powodu szkody, przesunie się na producentów 

materiałów budowlanych i chemii budowlanej. 

Otrzymane przez BEB w Niemczech wyniki badań 20 cementów z 50 znajdujących się na 

rynku niemieckim i stosowanych do wykonania podkładów podłogowych, wykazało 

wilgotność równoważną w temperaturze 23C i 50%RH od 0,8% do 1,7CM%. Tym samym 

dowiedziono, że dotychczasowa granica dla podkładów cementowych/betonowych 2,0CM% 

dla żadnego podkładu nie jest miarodajna. 

Ta maksymalna granica na pewno jest niebezpieczna!  

Ponieważ bardzo często szkody występują przy wilgoci „resztkowej” 1,4CM% (metodą 

karbidową), producenci podkładów podłogowych, muszą dla swoich produktów podać 

wartości graniczne wilgotności równoważnej. 

Podobny obraz przedstawia się od kilku lat z podkładami anhydrytowymi, które przy 

0,5CM% nie nadają się do obłożenia posadzką podłogową. 

Jak długo producenci podkładów (cementownie, producenci mas samo-rozlewnych, dodatków 

i  wykonawcy podkładów podłogowych) nie będą wiedzieli, jak ich produkty w normalnym 

klimacie mieszkaniowym wysychają/utwardzają się, będą musieli w razie szkód znaleźć 

rozwiązanie i zapłacić za powstałe szkody, których nie musieli by reprezentować, gdyby znali 

i przekazali inwestorowi profil wilgotności  (przebieg schnięcia i twardnienia swoich 

produktów). 



 

W trakcie przeprowadzenia na 5cm grubej próbce podkładu podłogowego badań przebiegu 

schnięcia/twardnienia, dają się wszystkie elementy produktu (skład, stosunek mieszania w/c, 

stosunek zagęszczenia, grubość, warunki schnięcia)  odczytać i  podporządkować faktycznej 

przyczynie szkód.  

 Zaprawa na podkład podłogowy z (CEM I) lub nowym cementem (CEM II) , z powodu 

zróżnicowanej reakcji kinetycznej, musi schnąć  w normalnym użytkowym (mieszkaniowym) 

klimacie, aby móc określić realistyczną (20C/55%RH) wilgotność równoważną, w której 

dojrzałość do obłożenia podkładu podłogowego, posadzką podłogową zostanie zmierzona i 

oceniona. Dopiero wtedy, podczas pomiarów i oceny wartości otrzymanych wyników, można 

rozpoznać późniejszą zmianę receptury, w porównaniu do uzyskanego profilu wilgotności dla 

tego materiału. Zmiana receptury powinna nastąpić tylko z ważnych powodów, a nie dla 

przyspieszenia wysychania zaprawy, której wilgotności równoważnej nikt nie jest w stanie 

dokładnie ocenić! W tym miejscu należy podkreślić, że butla ciśnieniowa CM z powodu 

powstawania niebezpiecznego ryzyka, nie powinna znaleźć się w użyciu w warunkach jakich 

jest stosowana. Również z powodu istnienia w trakcie pomiaru metodą CM, 15 możliwości 

popełnienia nieświadomie błędów podczas pomiaru CM. Niemożliwe jest także 

przeprowadzenie w sposób naukowy pomiarów sprawdzających, a świadczą o tym miesięczne 

raporty o szkodach w wyniku nadmiernej wilgotności podkładu, mimo pomiarów CM o 

wartości poniżej maks.2,0CM%. Pomiary takie uważane są jako błędnie przeprowadzone 

przez parkieciarza mimo, że w sposób naukowy nie można tego parkieciarzowi udowodnić. 

Pomiary metodą CM, powinny być zabronione.  

Każdemu kto zajmuje się posadzkami podłogowymi należy zalecić (szczególnie przy 

ogrzewaniu-podłogowym), aby w sytuacji braku danych dotyczących wilgotności 

równoważnej podkładu podłogowego, złożył pisemne zastrzeżenia inwestorowi i tak długo 

trzymał się z dala od obłożenia podkładu podłogowego posadzką podłogową, zanim nie 

będzie przekonany o dojrzałości podkładu podłogowego do przyjęcia okładziny podłogowej. 

Istnieje od kilku lat przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, który nie 

niszczy badanego materiału (podkładu podłogowego). W tym przyrządzie są 

zaprogramowane wartości wilgotności równoważnych, najważniejszych podkładów 

podłogowych produkowanych w Niemczech, jest także 10 polskich (na razie). Różnorodność 

środków wiążących do wykonania pokładów podłogowych jest dzisiaj bardzo duża. 

Wskazania tych przyrządów są w każdej chwili do sprawdzenia na budowie, w tym samym 

miejscu. W sprawach spornych taka możliwość jest nie do przecenienia. Jest to  niezależny i 

wiarygodny sprawdzian. Dobry montażysta posadzek podłogowych nie rośnie na drzewie, on 

powstaje na dobrych rozwiązaniach! Są to lata inwestycji w ludzkie możliwości. Czy należy 

to niszczyć!!! 

Jeżeli uczy się wykonawców złych, nieodpowiedzialnych i niekompetentnych metod pracy 

kontrolnej, nie należy się dziwić wielomilionowym stratom w budownictwie z powodu 

fałszywych parametrów wilgotnościowych. 
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