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WSTĘP  

System hydroizolacji FATRAFOL-H określony jest przez stosowanie niżej opisanych folii hydroizolacyjnych, 
materiałów uzupełniających i pomocniczych oraz przez procedury wytwarzania powłok hydroizolacyjnych, opisanych 
w niniejszej instrukcji. Niniejsza instrukcja konstrukcyjno-technologiczna (zwana dalej IKT) określa zasady 
projektowania i realizacji powłokowych hydroizolacyjnych konstrukcji budynków z zastosowaniem folii 
hydroizolacyjnych ze zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P), polietylenu o wysokiej i niskiej gęstości (PE-HD i PE-
LD), elastycznej poliolefiny (FPO) oraz folii profilowanych z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U), 
produkowanych przez spółkę Fatra, a.s., Napajedla. 

Niniejsza instrukcja jest merytoryczną częścią systemu FATRAFOL-H i przedstawia zbiór teoretycznych 
i praktycznych doświadczeń i wiedzy z dotychczasowej weryfikacji, projektowania, wykonywania i stosowania 
systemów hydroizolacji z folii hydroizolacyjnych produkowanych przez spółkę Fatra, a.s., Napajedla od lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wszystkie wymienione tu wymagania są całkowicie uzasadnione i w praktyce 
zweryfikowane na wielu konkretnych zastosowaniach. Wszystkie zalecane rozwiązania konstrukcyjne i procedury 
robocze zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi. 

Jakiekolwiek zmiany powodowane interesami ekonomicznymi, wydajnościowymi lub eksploatacyjnymi są 
niedopuszczalne i mogą być dokonane wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez autora niniejszej 
IKT. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za projekt i wykonanie konstrukcji hydroizolacyjnej, niespełniającej 
wymogów niniejszej IKT. 

Informacje podane w niniejszej IKT są przedmiotem specjalistycznych szkoleń dla projektantów, techników i monterów 
izolacji, organizowanych przez spółkę Fatra, a.s., Napajedla. 

Wraz z wydaniem niniejszej IKT wygasa ważność jej poprzednich wersji. 

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do: 

 

Fatra, a.s. 
třída Tomáše Bati 1541 
763 61 Napajedla 

 

tel.: +420 577 503 323 
+420 272 657 572 

e-mail: fatrafol@fatra.cz 
internet: http://www.fatrafol.cz 
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1. ZASTOSOWANIE I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU HYDROIZOLACJI 
FATRAFOL-H 

1.1 Zakres stosowania 

System hydroizolacji FATRAFOL-H jest przeznaczony do obustronnie zabudowanych, zazwyczaj jednowarstwowych 
powłok foliowych stosowanych w obiektach budowlanych, które chronią przed niepożądanym działaniem wody, 
niektórych cieczy i radonu. Przeznaczony jest do wykonywania hydroizolacji powłokowych wszystkich rodzajów 
budowli naziemnych i wybranych rodzajów obiektów inżynieryjnych. Jest przystosowany prawie do wszystkich 
rodzajów środowisk o różnym natężeniu ekspozycji korozyjnej, w temperaturach w zakresie od -20 °C do +40 °C. 
Uniwersalność systemu FATRAFOL-H oparta jest na różnorodności i wzajemnej kompatybilności materiałów, 
bazujących na ujednoliconej podstawie, umożliwiających wzajemną kombinację i łączenie materiałów 
hydroizolacyjnych o najkorzystniejszych cechach dla danego środowiska. 

 

Folie hydroizolacyjne systemu FATRAFOL-H nie mogą być trwale narażone na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych i korozji powyżej zakresu wytrzymałości pojedynczych typów folii. Folie mogą być, przez ograniczony 
czas (do ok. 6 miesięcy), narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych bez negatywnego wpływu 
na ich właściwości użytkowe. 
Folie wykorzystywane na budowie mogą być poddawane stałemu maksymalnemu ciśnieniu 7 MPa bez stosowania 
dodatkowych środków zabezpieczających. 
Narażenie folii na naprężenie ścinające należy ograniczyć za pomocą odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego. 
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1.2 Charakterystyczne cechy użytkowe powłoki hydroizolacyjnej systemu FATRAFOL-H 

 powłoka hydroizolacyjna składa się zazwyczaj tylko z jednej warstwy folii o grubości 0,6 do 2,0 mm 

 możliwość doskonałego wykonania powłoki wraz ze wszystkimi jej detalami 

 wszystkie połączenia są wykonane jako połączenia zgrzewane o dużej wytrzymałości, wodoszczelności 
i gazoszczelności 

 zdolność do przenoszenia naprężeń na skutek mechanicznego obciążenia konstrukcji budowlanych bez 
utraty funkcjonalności 

 wysokie dopuszczalne obciążenie wynikające z konstrukcji budowlanej oraz trwała wytrzymałość na 
ściskanie 

 odporność na działanie agresywnych wód podziemnych i odcieków z materiałów budowlanych 

 skuteczna bariera przed radonem 

 możliwość wykonywania hydroizolacji przez cały rok, z wyjątkiem okresów opadów deszczu i śniegu, folie 
można układać również na mokre podłoże 

 brak przeciwwskazań zdrowotnych i ekologicznych 

 niezawodne działanie i wysoka żywotność 
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2. MATERIAŁY SYSTEMU HYDROIZOLACJI FATRAFOL-H 

Podział materiałów w systemie FATRAFOL-H według ich funkcji w konstrukcji hydroizolacyjnej: 

 folie hydroizolacyjne 

 uzupełniające materiały hydroizolacyjne 

 materiały pomocnicze 

Konkretne materiały wymienione w dalszej części produkowane są do określonych celów bezpośrednio przez spółkę 
Fatra, a.s. lub są przetestowanymi wyrobami innych producentów. Podczas wykonywania systemu FATRAFOL-H nie 
należy zamieniać podanych folii hydroizolacyjnych. 

 

2.1 Folie hydroizolacyjne 

Folie hydroizolacyjne stanowią podstawowy materiał do wykonania powłoki hydroizolacyjnej. 

2.1.1 Produkcja folii oraz podstawowy podział asortymentu 

Do produkcji folii stosuje się wyłącznie surowce o dokładnie określonych właściwościach. Skład i budowę 
poszczególnych rodzajów folii dobrano w taki sposób, aby folie posiadały optymalne parametry techniczne dla danego 
zastosowania. 

Podział folii według podstawowych kryteriów: 

a) według technologii zastosowanej do ich produkcji: 

 walcowane i laminowane 

 wyprodukowane metodą wytłaczania - ekstruzji wielokrotnej 

 formowane 

b) według materiału bazowego: 

 folia ze zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P) 

 folia z elastycznych poliolefin (FPO) 

 folia z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD) 

 folia z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) 
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c) według przeznaczenia zgodnie z EN 13967:2005/A1: 

 folia do izolacji przed wilgocią z gruntu - typ A 

 folia do izolacji przed wodą pod ciśnieniem - typ T 

 folia do izolacji przed wilgocią z gruntu z funkcją wentylacji lub drenażu - typ V 

Podział asortymentu folii przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1: Podział asortymentu folii hydroizolacyjnych 

Rodzaj zbrojenia 
Folia z PVC-P 

Folia z FPO i PE 
walcowana - laminowana wytłaczana 

Folia hydroizolacyjna do izolacji przed wilgocią z gruntu 

bez zbrojenia STAFOL 914 - SANOTEN 1116 (PE-LD) 

Folia hydroizolacyjna do izolacji przed wodą pod ciśnieniem 

bez zbrojenia FATRAFOL 803 FATRAFOL 803/V FATRAFOL P 922 (FPO) 

welon szklany - 
FATRAFOL 813/V 
FATRAFOL 813/VS 

- 

Folia hydroizolacyjna do izolacji przed wodą pod ciśnieniem, wybranymi produktami ropopochodnymi i innymi 
substancjami chemicznymi 

bez zbrojenia EKOPLAST 806 - 
FATRAFOL P 922 (FPO) 
EKOTEN 915 (PE-HD) 

welon szklany - - FATRAFOL P 922-W (FPO) 

Folia hydroizolacyjna z funkcją wentylacji lub drenażu (PVC-U) 

bez zbrojenia 
FATRADREN 0815 Z1 (R1) 
FATRADREN 2015 Z1 (R1) 

- - 

Powłoki hydroizolacyjne ze wszystkich wyżej wymienionych folii mogą pełnić jednocześnie funkcję bariery przed 
radonem. 

2.1.2 Odporność na temperaturę i temperatury zgrzewania 

Folie hydroizolacyjne systemu FATRAFOL-H cechuje długotrwała odporność na korozyjne działanie większości 
czynników, w tym działanie temperatury. Podstawowe cechy funkcjonalne folii nie ulegają istotnym zmianom 
w zakresie temperatur od -20 °C do +40 °C, w przypadku folii wzmocnionych do +80 °C. Folie na bazie PVC-P można 
poddawać obróbce w temperaturze od -5 °C, o ile w przypadku konkretnego wyrobu nie podano inaczej, folie na bazie 
PE od -10 °C i folie na bazie FPO od 0 °C. Maksymalna zalecana temperatura powietrza zewnętrznego dla obróbki 
wszystkich typów folii bez zbrojenia wynosi +40 °C. Folia wytrzymuje bez uszkodzeń nawet bardzo szybkie i 
wielokrotne zmiany temperatury, folia z PVC-P przez krótki czas nawet ekstremalne przegrzanie. 

Zalecane temperatury zgrzewania: - dla folii na bazie PVC-P od 430 °C do 580 °C 
- dla folii na bazie FPO od 380 °C do 520 °C. 

Temperatura zgrzewania jest zależna od wielu czynników, takich jak np.: grubość i rodzaj folii, typ urządzenia do 
zgrzewania, szybkość zgrzewania, temperatura i wilgotność otoczenia i podłoża, prędkość wiatru itp. Należy zatem 
przeprowadzić orientacyjną próbę na budowie w konkretnych warunkach. 

 

Podczas zgrzewania folii FPO należy uwzględnić niektóre osobliwości i specyficzne cechy, do których należy 
wrażliwość na przegrzanie. Degradacja termiczna folii poliolefinowych nie jest widoczna (zmiana koloru, nadmierne 
powstawanie dymu), powoduje jednak zmianę struktury materiału i wpływa negatywnie na jakość i wytrzymałość 
zgrzewu. Z powyższego powodu zaleca się ustawienie zgrzewania na niższą temperaturę i konsekwentnie należy 
dostosować także prędkość spawania.  
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Ostateczna odporność zgrzewu podczas łączenia folii ciepłym powietrzem osiągana jest po ok. 1 godzinie. 

 

2.1.3 Odporność chemiczna 

Wszystkie folie hydroizolacyjne systemu FATRAFOL-H wyróżniają się świetną odpornością chemiczną na 
oddziaływanie większości w naturze występujących wód podziemnych i powierzchniowych, bez względu na pH, 
stopień i rodzaj agresywności oraz ilość zawartych w niej minerałów. Dzięki temu, w odróżnieniu od tradycyjnych 
asfaltowych materiałów hydroizolacyjnych, ocenianie ich przydatności do powłok hydroizolacyjnych wykonywanych w 
środowisku o normalnym stopniu narażenia na korozję, nie jest konieczne. 

Niektóre wybrane rodzaje folii posiadają zmodyfikowany skład materiałowy, z uwagi na ich konkretne zastosowanie, 
tak aby pod kątem chemicznym odporne były na wpływy środowiska, w którym będą stosowane: 

 folia FATRAFOL 803 przeznaczona do środowiska, w którym występują produkty metabolizmu zwierząt, 
kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole; 

 folia FATRAFOL 813/VS przeznaczona do środowiska zawierającego grunt i materiały budowlane skażone 
przez produkty ropopochodne; 

 folie EKOPLAST 806 i FATRAFOL P 922 przeznaczona do środowiska zawierającego węglowodany, jak np. 
benzyna, nafta, olej napędowy, oleje mineralne itp.; 

 folia EKOTEN 915 przeznaczona do środowiska zawierającego substancje występujące na składowiskach 
odpadów, kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole, wybrane rozpuszczalniki organiczne i produkty 
ropopochodne, łącznie z benzyną, olejami itp. 

Podstawowe zestawienie parametrów odporności chemicznej dla folii FATRAFOL 803 i EKOPLAST 806 znajduje się 
w Tabeli 2, parametrów odporności chemicznej dla folii EKOTEN 915 znajduje się w Tabeli 3. Odporność chemiczna 
folii 813/VS jest w przypadku substancji wymienionych w Tabeli 2 porównywalna z odpornością folii FATRAFOL 803. 
Przedstawione zestawienie substancji i środków chemicznych nie jest pełne. Opisuje wybrane, najczęściej 
występujące związki oraz chemiczną odporność (długoterminową, ograniczoną lub żadną ) poszczególnych folii na ich 
oddziaływanie. 

Podczas doboru odpowiedniego rodzaju folii hydroizolacyjnej sugerujemy uwzględnić fakt, iż folia hydroizolacyjna nie 
jest w większości przypadków w długotrwałym lub trwałym kontakcie z substancją chemiczną lub środkiem, albo 
w danym środowisku takie substancje występują w stężeniu, jakie nie jest dla danego materiału foliowego 
niebezpieczne. Z powyższych przyczyn należy podczas doboru hydroizolacji do środowiska korozyjnego odrębnie 
ocenić: 

 prawdopodobieństwo bezpośredniego kontaktu folii hydroizolacyjnej z daną substancją w jej stężonej 
postaci 

 długotrwałość jej występowania w obrębie zespołu warstw hydroizolacyjnych 

 możliwość miejscowego zwiększenia temperatury np. z powodu reakcji chemicznych w toku, które mogą 
mieć na folię hydroizolacyjną negatywny wpływ (ze wzrostem temperatury gwałtownie spada odporność 
chemiczna materiałów). 

W spornym przypadku lub w razie występowania substancji, niewymienionych w Tabeli 2 ani w  Tabeli 3, można 
skontaktować się z autorem niniejszej IKT, który potrafi takie przypadki ocenić i ewentualnie zaproponować 
odpowiednie rozwiązanie. W tym celu należy od zamawiającego koniecznie uzyskać wiążący opis specyfikacji danego 
środowiska korozyjnego z jego klasyfikacją chemiczną i określić maksymalną możliwą temperaturę medium, z którym 
folia hydroizolacyjna może wejść w bezpośredni kontakt. 
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Tabela 2: Zestawienie odporności chemicznej folii FATRAFOL 803 i EKOPLAST 806 w temperaturze 23 °C 

Środowisko korozyjne/rodzaj 
folii 

803 806  
Środowisko korozyjne/rodzaj 
folii 

803 806 

asfalt - +  chlorowodór + + 

amoniak + +  chromiany + + 

aldehyd octowy - -  krezol - - 

aceton - -  cyjanki + + 

alkohol allilowy Δ -  kwas cytrynowy + + 

wodorotlenek amonu + +  kwas azotowy 5 % + Δ 

anilina - -  kwas azotowy 40 % Δ - 

benzen - -  kwas fluorowodorowy 20 % + + 

benzyna - +  kwas chlorowodorowy 10 % + + 

boraks + +  kwas chlorowodorowy stężony Δ Δ 

brom - -  kwas chromowy 20 % + + 

octan butylu - -  kwas masłowy Δ do - - 

cykloheksanon - -  kwas mlekowy Δ do - - 

cykloheksanol - -  kwas mrówkowy - - 

ftalan dibutylu - -  kwas octowy 10 % + + 

dichloroetyleny - -  kwas octowy 100 % - - 

smoła - Δ  kwas siarkowy 60 % + Δ 

azotany + +  olej lniany Δ + 

azotyny + +  nadmanganian potasu 6 % + + 

octan etylu - -  alkohol metylowy Δ - 

alkohol etylowy Δ -  oleje mineralne Δ + 

etylobenzen - -  oleje silnikowe Δ + 

glikol etylenowy Δ Δ  gnojowica + + 

fenol - -  ropa naftowa Δ + 

pokost Δ Δ  nitrobenzen - - 

fluorki + +  nadtlenek wodoru 10 % + + 

fosforany + +  nafta Δ + 

propanotriol Δ Δ  
ścieki i odcieki z produkcji 
kiszonek 

+ + 

heptan Δ + do Δ  siarczany + + 

heksachloroetan - -  toluen - - 

heksametylenotetramina + +  trichloroetylen - - 

hydrochinon + +  utrwalacz + + 

wodorotlenek potasu + +  ksylen - - 

wodorotlenek sodu + +     

chlorobenzen - -     

chlorany + +     

chlorki + +     

nadchlorany + +     

podchloryny + +     

chloroform - -     

Poziom odporności chemicznej: + długotrwała odporność Δ średnia odporność - brak odporności 
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Tabela 3: Zestawienie odporności chemicznej folii hydroizolacyjnej z PE-HD EKOTEN 915 przy 20 °C 

Środowisko korozyjne 
Odpor-
ność 

 Środowisko korozyjne 
Odpor-
ność 

asfalt +  
ester etylowy kwasu 
monochlorooctowego 

+ 

aldehyd octowy +  fluor - 

bezwodnik octowy +  formaldehyd 40 % + 

aceton +  fosforany + 

acetonitryl +  wywoływacz fotograficzny + 

chlorek acetylu Δ  alkohol furfurylowy + 

akrylonitryl +  gliceryna + 

alkohol alkilowy +  glikol + 

octan amylu +  wodzian hydrazyny + 

azotyn amylu Δ  wodorosiarczyn sodowy + 

anilina +  wodorotlenek potasu + 

anizol Δ  wodorotlenek sodu + 

benzaldehyd +  chlor ciekły - 

benzen Δ  chlor gazowy Δ 

benzyna +  wodzian chloralu + 

alkohol benzylowy -  chlorobenzen Δ 

chlorek benzylu Δ  chlorki + 

boraks +  czterochlorek węgla Δ 

brom ciekły -  podchloryny + 

benzoesan sodu +  chloroform Δ do - 

octan butylu +  chlorowodór + 

alkohol butylowy +  izooktan + 

glikol butylowy +  alkohol izopropylowy + 

butyloester kwasu glikolowego +  jodyna + 

cykloheksan +  ałun potasowy + 

cykloheksanol +  ketony + 

cykloheksanon +  krezol + 

amoniak ciekły i gazowy +  krzemiany + 

dekalina +  cyjanki + 

eter dibutylowy Δ  kwas benzenosulfonowy + 

ftalan dibutylu +  kwas benzoesowy + 

eter etylowy + do Δ  kwas borowy + 

o-dichlorobenzen Δ  kwas bromowodorowy + 

p-dichlorobenzen Δ  kwas cytrynowy + 

dichloroetylen -  kwas dichlorooctowy + 

keton diizobutylowy +  kwas azotowy 25 % + 

eter diizopropylowy + do Δ  kwas azotowy 50 % Δ 

dimetyloamina +  kwas etylenodiaminotetraoctowy + 

dimetyloformamid +  kwas fluorowodorowy 70 % + 

dimetylosulfotlenek +  kwas fluorokrzemowy + 

dioksan +  kwas fosforowy + 

azotany +  kwas ftalowy + 

emulgatory +  kwas glikolowy 70 % + 

epichlorohydrina +  kwas nadchlorowy 70 % + 

octan etylu +  kwas chlorowodorowy + 

alkohol etylowy +  kwas chlorosulfonowy - 

etylobenzen Δ  kwas chromowy 80 % + 

dichlorek etylenu Δ  kwasy karboksylowe aromatyczne + 

glikol etylenowy +  kwas bursztynowy 50 % + 
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Tabela 3 – ciąg dalszy: Zestawienie odporności chemicznej folii hydroizolacyjnej EKOTEN 915 przy 20 °C 

Środowisko korozyjne 
Odpor-
ność 

 Środowisko korozyjne 
Odpor-
ność 

kwas krzemowy +  olej terpentynowy + do Δ 

kwas cyjanowodorowy 50 % +  olej opałowy + 

kwas maleinowy +  olej transformatorowy + 

kwas mlekowy +  olej wrzecionowy + 

kwasy tłuszczowe +  oleum - 

kwas masłowy +  soki owocowe + 

kwas monochlorooctowy +  pentatlenek fosforu + 

kwas mrówkowy +  trójtlenek siarki - 

kwas octowy +  dwutlenek siarki + 

kwas propionowy +  tlenochlorek fosforu + 

kwas siarkowy 0-98 % +  eter naftowy + 

kwas siarkawy +  nafta + 

kwas stearynowy +  nadtlenek wodoru + 

kwas trichlorooctowy 90 % +  piwo + 

kwas winowy +  poliglikole + 

kwas szczawiowy +  powidła + 

woda królewska -  glikol propylenowy + 

łój +  pirydyna + 

nadmanganian potasu +  ropa naftowa + 

melasa +  rtęć + 

mentol +  chlorek sulfurylu - 

alkohol metylowy +  siarczany + 

metylocykloheksan Δ  tiosiarczany + 

chlorek metylu Δ  siarczki + 

ester metylowy kwasu dichlorooctowego +  dwusiarczek węgla Δ 

ester metylowy kwasu 
monochlorooctowego 

+  siarkowodór + 

keton metyloetylowy +  tetrabromoetan Δ do - 

glikol metylowy +  tetrachloroetan + do Δ 

4-methyl-2-pentanol +  tetrahydrofuran + do Δ 

alkohol metoksybutylowy +  tetralina + 

mocznik +  tiofen Δ 

morfolina +  chlorek tionylu - 

olej napędowy +  fosforan tributylu + 

naftalen +  trietanolamina + 

nitrobenzen +  trichloroetylen Δ do - 

o-nitrotoluen +  fosforan trójkrezylu + 

gazy azotawe +  toluen Δ 

olej hydrauliczny +  węglany + 

olej kokosowy, kukurydziany +  wazelina + do Δ 

olej lniany +  wosk pszczeli + 

olej mineralny +  woda morska + 

olej silnikowy +  p-ksylen Δ 

olej parafinowe +  żelatyna + 

oleje roślinne i zwierzęce +    

olej silikonowy +    

Poziom odporności chemicznej: + długotrwała odporność Δ średnia odporność - brak odporności 
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2.1.4 Cechy wytrzymałościowe 

Z punktu widzenia właściwości mechanicznych folie systemu FATRAFOL-H cechuje wysoka wytrzymałość na 
rozciąganie i ściskanie (można stosować do naprężenia ściskającego do 7 MPa) oraz wysoka plastyczność. 
Dodatkowo, w przypadku folii PVC-P powstałe odkształcenia w znacznym stopniu są odwracalne (elastyczne), folie te 
są również bardzo odporne na naprężenia punktowe (przebicie, naderwanie itp.), podczas obciążenia nie występuje 
zjawisko tzw. "płynięcia na zimno―. 

Folie z PVC-P i FPO cechuje świetna plastyczność przy wielokierunkowym obciążeniu, dzięki której wytrzymują 
również ekstremalnie wysokie miejscowe ruchy konstrukcji budowlanych, w których są stosowane. 

 

Dla zwiększenia sztywności, zapewnienia stabilności wymiarów i poprawy możliwości obróbki przy wyższych 
temperaturach folie FATRAFOL 813/V, 813/VS i FATRAFOL P 922-W usztywnione są za pomocą welonu szklanego. 

2.1.5 Pakowanie, transport i magazynowanie 

Folie są nawinięte i pakowane w rolkach, rolki są ułożone na drewnianych paletach i zabezpieczone folią 
opakowaniową. 
Standardowo ładunek na palecie wynosi 19 rolek dla folii o szerokości 1300 (1200) mm oraz 19 lub 21 rolek dla folii o 
szerokości 2000 (2050) mm. 

Podstawowe rodzaje pakowania przedstawia Rysunek 1. 

19 rolek na palecie 21 rolek na palecie 

  

paleta 800x1200 mm 
paleta 800x2000 mm 

paleta 800x2000 mm 

Rysunek 1: Jednostki manewrowo-transportowe – schemat przedstawiający układ rolek na palecie 

Folie należy przewozić krytymi środkami transportu i magazynować w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 

Zalecana temperatura magazynowania wynosi od -5 °C do +30 °C. Folie należy chronić przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym na placu budowy. O ile jest to możliwe, folie należy chronić przed czynnikami 
atmosferycznymi do momentu użycia. 
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2.1.6 Sposób oznakowania i identyfikacji folii 

Folie systemu FATRAFOL-H na górnej powierzchni, z reguły w odległości 100 mm od krawędzi posiadają nadruk, 
który zawiera nazwę produktu, wymiary (szerokość x grubość) w mm, datę oraz znak identyfikacyjny produkcji. 

Każda rolka folii jest oznakowana znakiem zgodności CE, patrz Rysunek 1. W celu identyfikacji materiału w zakładzie 
produkcyjnym tabliczka zawiera szczegółową informację o partii produkcyjnej i kodzie produkcyjnym produktu. 

 

Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic 
08 

1390-CPD-0546/08/Z 
EN 13967:2005 

 

Nazwa produktu - Trade name FATRAFOL 803/V 

Wymiary - Size 1,50 mm 2 000 mm 

Ilość - Quantity 20 m 40 m
2
 

Kolor - Colour RAL 8025 
Typ produktu: T 
Reakcja na ogień: klasa E 
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1050 N/50 mm 
Rozciągliwość: ≥ 250 % 
Odporność na obciążenie statyczne: spełnia, 20 kg 
Wodoszczelność dla wody w stanie ciekłym, 
400 kPa: spełnia 
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: spełnia 
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów: spełnia 
Odporność zderzeniowa, met. A: ≥ 1750 mm, 
met. B: ≥ 2000 mm 
Odporność na rozdarcie: ≥ 400 N 
Wytrzymałość połączenia: ≥ 840 N/50 mm 

Type of product: T 
Reaction to fire: Class E 
Tensile strength: ≥ 1050 N/50 mm 
Elongation at break: ≥ 250 % 
Resistance to static loading: pass 20 kg 
 
Water-tightness to liquid state, 400 kPa: pass 
Durability of watertightness against artificial ageing: pass 
Durability of watertightness against chemicals: pass 
Resistance to impact, method A: ≥ 1750 mm, 
method B: ≥ 2000 mm 
Tear resistance: ≥ 400 N 
Joint strength: ≥ 840 N/50 mm 

 

 

Partia produkcyjna: 
Batch production: B1425 

Kod produkcyjny: 
Production code: ML-A 

 

Rysunek 2: Przykład etykiety dla folii FATRAFOL 803/V 
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2.1.7 Przepisy bezpieczeństwa 

Folie hydroizolacyjne nie są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne w rozumieniu ustawy o substancjach 
chemicznych. 

Unieszkodliwianie odpadów 

Odpady z folii należy unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach nr 185/2001 
Dz.U., z późniejszymi zmianami). 

Czyste odpady można poddawać recyklingowi, odpady nienadające się do recyklingu należy złożyć na wysypisku. 
Odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi należy unieszkodliwić przez spalenie w spalarni odpadów 
niebezpiecznych. 

Kategoryzację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska nr 381/2001 Dz.U. (katalog odpadów) 
oraz ich możliwe wykorzystanie przedstawia Tabela 4. 

 

Tabela 4: Kategoryzacja i wykorzystanie odpadów z folii hydroizolacyjnych 

K
a
te

g
o

ri
e

 

o
d

p
a
d

ó
w

 

N
u

m
e
r 

k
a
ta

lo
g

o
w

y
 

Nazwa odpadu 
wg numeru 

katalogowego 

Bliższa 
charakterystyka 
odpadu, uwaga 

Oznaczenie 
niebez-

piecznego 
charakteru 

odpadu 

Przewidywany sposób 
wykorzystania lub 

unieszkodliwienia odpadu 

 07 02 13 
Odpady tworzyw 
sztucznych 

folia PVC-P   

- wykorzystanie materiałowe 
- unieszkodliwienie (utylizacja 

termiczna*, złożenie na wysypisku) 

 07 02 13 
Odpady tworzyw 
sztucznych 

folie FPO i PE   

- wykorzystanie materiałowe 
- wykorzystanie energetyczne 
- unieszkodliwienie (utylizacja 

termiczna*, złożenie na wysypisku) 

 15 01 01 
Opakowania z 
papieru i tektury 

Gilzy papierowe  - wykorzystanie materiałowe 

 15 01 02 
Odpady tworzyw 
sztucznych 

Opakowaniowe folie 
PE i folie PE stretch  - wykorzystanie materiałowe 

*) zakład przeznaczony do spalania odpadów 

Bezpieczeństwo podczas pracy i ochrona zdrowia 

Podczas układania i łączenia folii należy przestrzegać wszystkich aktualnych przepisów bezpieczeństwa, higieny 
i przeciwpożarowych. 
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2.1.8 Jakość folii i wymagania ustawowe 

System zarządzania jakością w zakresie opracowywania i produkcji folii hydroizolacyjnych posiada certyfikat 
zapewniający zgodność z normą EN ISO 9001:2009. 

Dowodem na dbanie o środowisko i przestrzeganie zasad zarządzania środowiskowego podczas opracowywania 
i produkcji folii hydroizolacyjnych jest certyfikat zapewniający zgodność z normą EN ISO 14001:2005. 

  

Rysunek 3: Certyfikat ISO 9001 Rysunek 4: Certyfikat ISO 14001 

Zgodnie z dyrektywą UE nr 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich w brzmieniu dyrektywy 93/68/EWG, ustawą nr 
22/1997 Dz.U. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów nr 190/2002 Dz.U. z późniejszymi zmianami, wszystkie folie 
hydroizolacyjne systemu FATRAFOL-H są certyfikowane, spełniają wymagania europejskiej normy zharmonizowanej 
EN 13967 i posiadają deklarację zgodności CE. 
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2.1.9 Opis i specyfikacja techniczna poszczególnych rodzajów folii hydroizolacyjnych 

2.1.9.1 Folie hydroizolacyjne ze zmiękczonego polichlorku winylu 

2.1.9.1.1 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 803 (803/V) 

 OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 803 (803/V) to folia niezbrojona na bazie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P), typ T zgodnie 
z ČSN EN 13967:2005/A1:2007. 

FATRAFOL 803 jest produkowany w procesie walcowania i laminowania, FATRAFOL 803/V metodą ekstruzji 
wielokrotnej. 

 

 ZASTOSOWANIE 

 do izolacji zwartej budynków przed agresywną, ciśnieniową i przesiąkającą wodą 

 do izolacji zwartej zbiorników, osadników, budynków rolniczych, budowli wodnych, składowisk produktów 
przemysłowych, których oddziaływanie chemiczne odpowiada odporności folii gwarantowanej przez 
producenta 

 do izolacji licowej budynków, które nie są narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV 
(zbiorniki, osadniki, składowiska produktów, których oddziaływanie chemiczne odpowiada odporności folii 
gwarantowanej przez producenta 

 do wykonania bariery przed radonem 

 WYKONANIE 

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folię można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem. Układanie i łączenie można wykonywać 
w temperaturach powyżej -5 °C. 
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DANE PRODUKTU 

Tabela 5: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL 803 (803/V) 

Grubość Szerokość 
Masa 

powierzch-
niowa *) 

Nawój na rolce 
Masa 

rolki *) 
Ilość na palecie 

Masa 
palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

FATRAFOL 803 

0,60 1300 0,76 50 65 50 19 1235 950 

1,00 1300 1,31 30 39 52 19 741 980 

1,50 1300 1,97 20 26 52 19 494 980 

2,00 1200 2,62 15 18 48 19 342 900 

FATRAFOL 803/V 

1,00 2000 1,31 25 50 66 21 1050 1385 

1,00 2000 1,31 30 60 79 21 1260 1660 

1,50 2000 1,97 15 30 60 21 630 1250 

1,50 2000 1,97 20 40 79 21 840 1660 

2,00 2000 2,62 15 30 79 21 630 1650 

3,00 2000 3,93 10 20 79 21 420 1650 

*) wartości informacyjne 

 Wygląd i kolorystyka 

 folia gładka o matowej powierzchni 

 strona górna - kolor standardowy - brązowy RAL 8025 

- a także w kolorach, patrz Tabela 6 

- 100 mm od krawędzi folia oznakowana jest nadrukiem z danymi identyfikacyjnymi 

 strona dolna - czarna (folia sygnalizacyjna z żółtą lub niebieską stroną górną) 

- dla pozostałych wersji kolorystycznych taka sama jak strona górna 

Tabela 6: Kolory folii FATRAFOL 803 (803/V) 

Wzór 
Kolor górnej strony folii 
FATRAFOL 803 (803/V) 

Odcień koloru według 
wzornika RAL *) 

Zastosowanie dla 
poszczególnych 

wariantów 

803 803//V 

 brązowy 8025 • • 

 niebieski 
9180 według wzornika 

kolorów Fatra 
 • 

 żółty 1012 •  

 prześwitujący mleczny - •  

*) odcień wg wzornika kolorów RAL w przypadku niektórych kolorów może 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, jednak nie więcej niż o 3 stopnie skali 
szarości według ČSN EN 20105-A02 
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Tabela 7: Parametry techniczne folii FATRAFOL 803 (803/V) - wartości gwarantowane 

Właściwość Norma badawcza 
Wartość gwarantowana dla 
grubości od 0,60 do 2,00 
mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia, 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 420 do 1400 N/50 mm *) 

Rozciągliwość metoda A ≥ 250 % 

Wpływ sztucznego starzenia na wodoszczelność EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 % 
NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A spełnia 600 do 1750 mm *) 

EN 12691/B spełnia 2000 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 100 do 600 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 340 do 1120 N/50 mm *) 

Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

EN 1931 25 000 ± 7 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia 

*) wartości gwarantowane dla min. i maks. grubości produktu 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1004-06, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 803, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0022/06/Z wydany przez CSI, a. s., 
Praha, oddział Zlín dla folii hydroizolacyjnych STAFOL 914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, 
FATRAFOL 803 według ČSN EN 13967:2005 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0546/08/Z wydany przez CSI, a. s., 
Praha, oddział Zlín dla folii hydroizolacyjnych FATRAFOL 803/V według ČSN EN 13967:2005 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii FATRAFOL 803 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz./
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2.1.9.1.2 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 813/V 

 OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 813/V to folia hydroizolacyjna na bazie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P) z welonem 
szklanym, typu T według ČSN EN 13967:2005/A1:2007. Folia jest produkowana metodą ekstruzji wielokrotnej. 

FATRAFOL 813/V jest stabilna wymiarowo również w wyższych temperaturach, ma dużą wytrzymałość i dobrą 
odporność chemiczną. 

 

 ZASTOSOWANIE 

 do izolacji zwartej budynków przed agresywną, ciśnieniową i przesiąkającą wodą 

 do stosowania w konstrukcjach ścian zgodnie z ČSN EN 14909:2006 

 do obróbki długich powierzchni pionowych, na których folia się nie przewiesza 

 do zgrzewania w wysokiej temperaturze powietrza 

 do stworzenia bariery przed radonem 

 WYKONANIE 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folię można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem. Układanie i łączenie można wykonywać już 
w temperaturach powyżej -5 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 8: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL 813/V 

Grubość Szerokość 
Masa 

powierzch-
niowa *) 

Nawój na rolce 
Masa 

rolki *) 
Ilość na palecie 

Masa 
palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

1,50 2050 1,94 20 41 80 21 861 1700 

2,00 2050 2,58 15 30,75 80 21 645,75 1700 

*) wartości informacyjne 

 Wygląd i kolorystyka 

 folia gładka o matowej powierzchni 

 strona górna - niestandardowa czarna 

strona dolna - niestandardowa czarna 
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Tabela 9: Parametry techniczne folii FATRAFOL 813/V - wartości gwarantowane 

  Wartość gwarantowana dla 

Właściwość Norma badawcza 
poszczególnych grubości  

produktu 

  1,50 mm 2,00 mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 720 N/50 mm ≥ 960 N/50 mm 

Rozciągliwość metoda A ≥ 200 % 

Wpływ sztucznego starzenia na wodoszczelność EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 
% NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (ropa 
naftowa, olej silnikowy) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A spełnia 1500 mm spełnia 1750 mm 

EN 12691/B spełnia 2000 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 400 N ≥ 550 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 650 N/50 mm > 860 N/50 mm 

Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

EN 1931 25 000 ± 7 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia 

 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1019-10, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 813/V, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0068/10/Z dla folii hydroizolacyjnych 
FATRAFOL 813/V i FATRAFOL 813/VS według ČSN EN 13967:2005/A1:2007 i ČSN EN 14909:2006 
wydany przez CSI, a. s., Praha, oddział Zlín 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii FATRAFOL 813/V 

Ważność dokumentacji:  W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która jest 
dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz./
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2.1.9.1.3 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 813/VS 

 OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 813/VS to folia hydroizolacyjna na bazie zmiękczonego polichlorku winylu z welonem szklanym, typu 
T według ČSN EN 13967:2005/A1:2007. Folia jest produkowana metodą ekstruzji wielokrotnej. Jest wyposażona 
w górną warstwę ostrzegawczą koloru żółtego. 

FATRAFOL 813/VS jest stabilna wymiarowo również w wyższych temperaturach, ma dużą wytrzymałość i dobrą 
odporność chemiczną na działanie wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Warstwa 
ostrzegawcza umożliwia łatwiejszą kontrolę ciągłości powłoki hydroizolacyjnej. 

 

 ZASTOSOWANIE 

 do izolacji zwartej budynków przed agresywną, ciśnieniową i przesiąkającą wodą 

 do środowiska, w którym może dojść do skażenia substancjami ropopochodnymi, takimi jak oleje 
mineralne i olej napędowy 

 do stosowania w konstrukcjach ścian w myśl ČSN EN 14909:2006 

 do obróbki długich powierzchni pionowych, na których folia się nie przewiesza 

 do zgrzewania w wysokiej temperaturze powietrza 

 do stworzenia bariery przed radonem 

 WYKONANIE 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folię można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem. Układanie i łączenie można wykonywać już 
w temperaturach powyżej -5 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 10: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL 813/VS 

Grubość 
Szerokość 

Masa 
powierzch-

niowa *) 
Nawój na rolce 

Masa 
rolki *) 

Ilość na palecie 
Masa 

palety *) 

[mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

1,50 2050 1,93 20 41 80 21 861 1700 

2,00 2050 2,58 15 30,75 80 21 645,75 1700 

*) wartości informacyjne 

 Wygląd i kolorystyka 

 folia gładka o matowej powierzchni 

 strona górna - żółta 
strona dolna - czarna 

Tabela 11: Kolory folii FATRAFOL 813/VS 

Wzór Kolor górnej strony folii 
FATRAFOL 813/VS 

Odcień koloru według 
wzornika RAL *) 

 żółty 1012 

*) odcień wg wzornika kolorów RAL może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, jednak nie więcej niż o 3 stopnie skali szarości 
według ČSN EN 20105-A02 
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Tabela 12: Parametry techniczne folii FATRAFOL 813/VS - wartości gwarantowane 

  Wartość gwarantowana dla 

Właściwość Norma badawcza 
poszczególnych grubości  

produktu 

  1,50 mm 2,00 mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 850 N/50 mm ≥ 1100 N/50 mm 

Rozciągliwość metoda A ≥ 230 % 

Wpływ sztucznego starzenia na wodoszczelność EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 
% NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (ropa 
naftowa, olej silnikowy) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A spełnia 1750 mm spełnia 2000 mm 

EN 12691/B spełnia 2000 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 450 N ≥ 600 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 770 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm 

Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

EN 1931 25 000 ± 7 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1020-10, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 813/VS, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0068/10/Z dla folii hydroizolacyjnych 
FATRAFOL 813/V i FATRAFOL 813/VS według ČSN EN 13967:2005/A1:2007 i ČSN EN 14909:2006 
wydany przez CSI, a. s., Praha, oddział Zlín 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii FATRAFOL 813/VS 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz./
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2.1.9.1.4 Folia hydroizolacyjna EKOPLAST 806 

 OPIS PRODUKTU 

EKOPLAST 806 to folia niezbrojona na bazie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P), typ T zgodnie z ČSN EN 
13967:2005/A1:2007. 

Folia jest produkowana w procesie walcowania i laminowania. 

 

 ZASTOSOWANIE 

Do hydroizolacji obiektów przeznaczonych do przetwarzania i przechowywania wybranych substancji 
ropopochodnych. W systemie izolacyjnym zapobiega ona wyciekom substancji ropopochodnych do wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz spełnia jednocześnie funkcję izolacji przeciwwodnej i skutecznej bariery 
antyradonowej. 

Folia nadaje się np. do uszczelnienia placów manewrowych, zbiorników awaryjnych i ociekowych 
zapobiegających wyciekom benzyny, nafty, oleju napędowego i opałowego, olejów grzewczych i 
transformatorowych. W przypadku hydroizolacji narażonej tylko na wilgoć gruntową EKOPLAST 806 można użyć 
do połączenia z istniejącą hydroizolacją asfaltową. 

Folia nie jest przeznaczona do zastosowań, w których będzie narażona na bezpośrednie oddziaływanie 
warunków atmosferycznych (w szczególności promieniowanie UV) i nie można jej wykorzystać jako izolacji 
licowej zbiorników do magazynowania substancji ropopochodnych. 

 WYKONANIE 

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folię można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem. Układanie i łączenie można wykonywać 
w temperaturach powyżej -5 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 13: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii EKOPLAST 806 

Grubość Szerokość 
Masa po-

wierzchniowa *) 
Nawój na rolce 

Masa 
rolki *) 

Ilość na palecie 
Masa 

palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

0,60 1300 0,77 50 65 51 19 1235 960 

1,00 1300 1,29 30 39 51 19 741 960 

1,50 1300 1,93 20 26 51 19 494 960 

2,00 1300 2,58 15 19,5 51 19 370,5 960 

*) wartości informacyjne 

 Wygląd i kolorystyka 

 folia gładka o matowej powierzchni 

 kolor czarny - RAL 9011 
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Tabela 14: Parametry techniczne folii EKOPLAST 806 - wartości gwarantowane 

Właściwość Norma badawcza 
Wartość gwarantowana dla 

grubości od 0,60 do 2,00 
mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 420 do 1400 N/50 mm *) 

Rozciągliwość metoda A ≥ 250 % 

Wpływ sztucznego starzenia na wodoszczelność EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 % 
NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (ropa naftowa; 
benzyna bezołowiowa 95; olej silnikowy 15 W-40; olej EN 1847, EN 1928 spełnia 
transformatorowy; nafta) 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A spełnia 600 do 1500 mm *) 

EN 12691/B spełnia 1500 do 2000 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 130 do 400 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 340 do 1120 N/50 mm *) 

Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

EN 1931 18 000 ± 3 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia 

*) wartości gwarantowane dla min. i maks. grubości produktu 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1012-06, Folia hydroizolacyjna EKOPLAST 806, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0022/06/Z wydany przez CSI, a. s., 
Praha, oddział Zlín dla folii hydroizolacyjnych STAFOL 914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, 
FATRAFOL 803 według ČSN EN 13967:2005 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii EKOPLAST 806 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz./
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2.1.9.1.5 Folia hydroizolacyjna STAFOL 914 

 OPIS PRODUKTU 

STAFOL 914 to folia niezbrojona na bazie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P), typu A zgodnie z ČSN EN 
13967:2005/A1:2007. 

Folia jest produkowana w procesie walcowania i laminowania. 

 

 ZASTOSOWANIE 

Do hydroizolacji budynków przeciw wilgotności z gruntu, nie można jej stosować jako izolacji przed wodą pod 
ciśnieniem. Folia jest przeznaczona przede wszystkim do hydroizolacji: 

 powierzchni podłóg przemysłowych, hal handlowych i magazynowych. 

 ścian obwodowych w nowych i remontowanych obiektach 

 w środowisku o wysokiej agresywności (występowanie kwasów nieorganicznych, zasad i ich soli) 

 jako warstwa ochronna albo oddzielająca w konstrukcji podłogi itp. 

Całopowierzchniowa powłoka hydroizolacyjna ze zgrzanych pasów folii spełnia jednocześnie rolę skutecznej 
bariery antyradonowej. 

Folia nie jest przeznaczona do zastosowań, przy których będzie długotrwale narażona na bezpośrednie wpływy 
atmosferyczne (szczególnie promieniowanie UV). 

 WYKONANIE 

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy specjalistyczne. 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folię można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem. Układanie i łączenie można wykonywać 
w temperaturach powyżej 0 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 15: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii STAFOL 914 

Grubość Szerokość 
Masa po-

wierzchniowa 
*) 

Nawój na rolce 
Masa 

rolki *) 
Ilość na palecie 

Masa 
palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

0,70 1300 0,92 40 52 48 19 988 920 

0,80 1200 1,06 35 42 45 19 798 850 

*) wartości informacyjne 
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 Wygląd i kolorystyka 

 folia homogeniczna z delikatną strukturą  

 kolor niestandardowy czarny 

 

Tabela 16: Parametry techniczne folii STAFOL 914 - wartości gwarantowane 

Właściwość Norma badawcza 
Wartość gwarantowana dla 

grubości od 0,60 do 1,50 
mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 250 do 600 N/50 mm *) 

Rozciągliwość metoda A ≥ 200 do 250 % *) 

Wpływ sztucznego starzenia na wodoszczelność EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 % 
NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A spełnia 400 do 700 mm *) 

EN 12691/B spełnia 1000 do 1500 mm *) 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 50 do 100 N *) 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 250 do 350 N/50 mm *) 

Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

EN 1931 17 500 ± 2 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia 

*) wartości gwarantowane dla min. i maks. grubości produktu 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1003-06, Folia hydroizolacyjna STAFOL 914, wydana przez Fatra, a. s., Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0022/06/Z dla folii hydroizolacyjnych 
STAFOL 914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 według ČSN EN 13967:2005, 
wydany przez CSI, a. s., Praha, oddział Zlín 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii STAFOL 914 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz./
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2.1.9.2 Folie hydroizolacyjne z poliolefin 

2.1.9.2.1 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL P 922 

 OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL P 922 to niezbrojona folia hydroizolacyjna na bazie poliolefin elastycznych, typu T zgodnie z ČSN EN 
13967:2005/ A1:2007. 

Folia jest produkowana w procesie ekstruzji. 

 

 ZASTOSOWANIE 

Do hydroizolacji budowli przed wodą łącznie z wodami o zwiększonej agresywności chemicznej i jednocześnie do 
ochrony wód podziemnych przed przenikaniem wybranych substancji ropopochodnych. 

Folia nadaje się do uszczelnienia placów manewrowych, zbiorników awaryjnych i ociekowych zapobiegających 
wyciekom benzyny, nafty, oleju napędowego i opałowego, olejów grzewczych i transformatorowych. Folia 
o grubości 1,50 mm może być wykorzystywana do izolacji przed wodą pod ciśnieniem. Folia o grubości 2,00 mm 
przeznaczona jest do obróbki detali. 

W systemach izolacyjnych budynków folia może być stosowana tylko jako element wbudowany w warstwy 
hydroizolacyjne, folia nie jest przeznaczona do wykonywania wierzchnich warstw powłokowych i dlatego nie 
można jej wykorzystywać do wykładania zbiorników przeznaczonych do długotrwałego przechowywania 
substancji ropopochodnych. 

 WYKONANIE 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folie można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem lub gorącym klinem, przy pomocy urządzeń z 
automatyczną regulacją temperatury. Temperaturę i prędkość zgrzewania należy dobrać w oparciu o próby 
wykonane bezpośrednio w warunkach konkretnej budowy. Wykonanie idealnego połączenia folii nie wymaga 
stosowania rozpuszczalników. 

Układanie folii można wykonywać w temperaturach powyżej 0 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 17: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL P 922 

Grubość Szerokość 
Masa po-

wierzchniowa 
*) 

Nawój na rolce 
Masa 

rolki *) 
Ilość na palecie 

Masa 
palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

1,00 2000 0,90 30 60 55 21 1260 1170 

1,50 2000 1,35 20 40 55 21 840 1170 

2,00 2000 1,80 15 30 55 21 630 1170 

2,00 1000 1,80 5 5 10 9 45 120 

*) wartości informacyjne 
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 Wygląd i kolorystyka 

 folia gładka o matowej powierzchni 

 kolor czarny - RAL 9011 

 

Tabela 18: Parametry techniczne folii FATRAFOL P 922 - wartości gwarantowane 

Właściwość Norma badawcza 

Wartość gwarantowana dla poszczególnych 
grubości produktu 

1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 600 N/50 mm ≥ 850 N/50 mm ≥ 950 N/50 mm 

Rozciągliwość metoda A ≥ 700 % ≥ 700 % ≥ 700 % 

Wpływ sztucznego starzenia na 
wodoszczelność 

EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność 
(Ca(OH)2, 10 % NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność 
(ropa naftowa; benzyna bezołowiowa 
95; olej silnikowy 15 W- 40; olej 
transformatorowy; nafta) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 

EN 12691/A spełnia 500 mm spełnia 700 mm spełnia 700 mm 

EN 12691/B 
spełnia 2000 

mm 
spełnia 2000 

mm 
spełnia 2000 

mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 350 N ≥ 500 N ≥ 600 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 400 N/50 mm ≥ 600 N/50 mm ≥ 700 N/50 mm 

Przepuszczalność pary wodnej – 
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 

EN 1931 240 000 ± 35 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia - 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1024-11, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL P 922, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-011/11/Z dla folii hydroizolacyjnej 
FATRAFOL P 922 według ČSN EN 13967:2005 wydany przez CSI, a. s., Praha, oddział Zlín 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii FATRAFOL P 922 

Ważność dokumentacji:  W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz./
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2.1.9.2.2 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL P 922-W 

 OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL P 922-W to wariant folii hydroizolacyjnej FATRAFOL P 922 spełniający wymagania higieniczne 
stawiane produktom przeznaczonym do bezpośredniego trwałego kontaktu z wodą pitną. 

FATRAFOL P 922-W to niezbrojona folia hydroizolacyjna na bazie poliolefin elastycznych (FPO) z wbudowanym 
welonem szklanym, typu T według ČSN EN 13967:2005/ A1:2007. 

Folia jest produkowana w procesie ekstruzji. 

 

 ZASTOSOWANIE 

FATRAFOL P 922-W jest przeznaczony do hydroizolacji rezerwuarów, zbiorników i innych budowli, które mają 
bezpośredni kontakt z wodą pitną. 

Do obróbki elementów przeznaczona jest biała folia homogeniczna FATRAFOL P 922 o grubości 2,00 mm. 

W przypadku izolacji licowych powłoka hydroizolacyjna powinna być przymocowana do podłoża za pomocą 
blachy powlekanej FPO w taki sposób, który zapewni stabilność jej wymiarów. 

Folia nie jest długotrwale odporna na promieniowanie UV, dlatego nie można jej użyć do zewnętrznych niezakrytych 
zastosowań. 

 WYKONANIE 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folie można łączyć metodą zgrzewania gorącym powietrzem lub gorącym klinem, przy pomocy urządzeń z 
automatyczną regulacją temperatury. Temperaturę i prędkość zgrzewania należy dobrać w oparciu o próby 
wykonane bezpośrednio w warunkach konkretnej budowy. Wykonanie idealnego połączenia folii nie wymaga 
stosowania rozpuszczalników. 

Układanie folii można wykonywać w temperaturach powyżej 0 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 19: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL P 922-W 

Grubość Szerokość 
Masa po-

wierzchniowa 
*) 

Nawój na rolce 
Masa 

rolki *) 
Ilość na palecie 

Masa 
palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

1,50 2050 1,35 20 41 56 19 840 1170 

*) wartości informacyjne 
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 Wygląd i kolorystyka 

 folia gładka o matowej powierzchni 

 kolor biały - RAL 9016 

Tabela 20: Parametry techniczne folii FATRAFOL P 922-W - wartości gwarantowane 

Właściwość Norma badawcza 
Wartość 

gwarantowana 

Wodoszczelność dla wody w stanie ciekłym, 400 kPa EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 400 N/50 mm 

Rozciągliwość metoda A ≥ 500 % 

Wpływ sztucznego starzenia na wodoszczelność EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 % 
NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (ropa naftowa; 
benzyna bezołowiowa 95; olej silnikowy 15 W-40; olej 
transformatorowy; nafta) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A spełnia 800 mm 

EN 12691/B spełnia 1000 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 150 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa E 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 400 N/50 mm 

Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

EN 1931 240 000 ± 35 000 

Prostość EN 1848-2 ≤ 30 mm 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1027-14, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL P 922-W, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-011/11/Z dla folii hydroizolacyjnej 
FATRAFOL P 922 według ČSN EN 13967:2005 wydany przez CSI, a. s., Praha, oddział Zlín 

 Atest nr 472105896 dla folii hydroizolacyjnej FATRAFOL P 922-W koloru białego (bezpośredni stały 
kontakt z wodą pitną), wydany przez ITC, a. s., Zlín 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz./
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2.1.9.2.3 Folia hydroizolacyjna ekoten 915 

 OPIS PRODUKTU 

EKOTEN 915 to folia hydroizolacyjna wyprodukowana z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD), typu T zgodnie 
z ČSN EN 13967:2005/A1:2007. 

Folia jest produkowana w procesie ekstruzji. 

 

 ZASTOSOWANIE 

Do izolacji budowli przed wodą oraz do izolacji chemicznej. Folia nadaje się przede wszystkim do: 

 uszczelniania wysypisk i zbiorników na agresywne ciecze 

 hydroizolacji placów manewrowych, zbiorników awaryjnych i ociekowych przed wyciekiem substancji 
ropopochodnych, w tym benzyny 

 uszczelniania podziemnych części budynku 

Całopowierzchniowa powłoka hydroizolacyjna ze zgrzanych pasów folii spełnia jednocześnie rolę bariery 
antyradonowej. 

 WYKONANIE 

Folię należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folie EKOTEN 915 można łączyć wyłącznie metodą zgrzewania gorącym klinem lub zgrzewania ekstruzyjnego. 

Układanie i łączenie można wykonywać w temperaturach powyżej -10 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 21: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii EKOTEN 915 

Grubość Szerokość 
Masa po-

wierzchniowa 
*) 

Nawój na rolce 
Masa 

rolki *) 
Ilość na palecie 

Masa 
palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

1,00 
1000 

0,96 40 
40 39  400 400 

1300 52 50  520 520 

1,50 
1000 

1,44 27 
27 39 

10 
270 410 

1300 35 51 350 530 

2,00 
1000 

1,92 20 
20 39  200 400 

1300 26 50  260 520 

*) wartości informacyjne 

 Wygląd i kolorystyka 

 gładka folia homogeniczna 

 kolor czarny 
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Tabela 22: Parametry techniczne folii EKOTEN 915 - wartości gwarantowane 

Właściwość Norma badawcza Wartość gwarantowana 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 ≥ 900 N/50 mm 

Rozciągliwość metoda A ≥ 700 % 

Wpływ sztucznego starzenia na wodoszczelność EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 % 
NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na wodoszczelność (ropa naftowa; 
benzyna, olej silnikowy) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A spełnia mm 

EN 12691/B spełnia 1000 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 600 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa F 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 

Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

EN 1931 ≥ 800 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1015-09, Folia hydroizolacyjna EKOTEN 915, wydana przez Fatra, a. s., Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0069/10/Z dla folii hydroizolacyjnej 
EKOTEN 915 według ČSN EN 13967:2005/A1:2007 wydany przez CSI, a. s., Praha, oddział Zlín 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii EKOTEN 915 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz/
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2.1.9.2.4 Folia hydroizolacyjna sanoten 1116 

 OPIS PRODUKTU 

SANOTEN 1116 to folia z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), typu T zgodnie z ČSN EN 13967:2005/A1:2007. 
Folia jest produkowana w procesie ekstruzji. 

 

 ZASTOSOWANIE 

Do hydroizolacji budynków podczas renowacji, w szczególności jako: 

 dodatkowa izolacja wkładana do podcinanego muru 

 hydroizolacja przed wilgocią gruntową z możliwością połączenia z pierwotną hydroizolacją na bazie pasów 
asfaltowych 

 bariera przeciwradonowa 

Folię można stosować również w środowisku o wysokiej agresywności chemicznej. Całopowierzchniowa powłoka 
hydroizolacyjna z pasów zgrzanych gorącym klinem spełnia jednocześnie rolę bariery antyradonowej. 

 WYKONANIE 

Folie należy stosować zgodnie z zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

SANOTEN 1116 można łączyć metodą zgrzewania gorącym klinem, dodatkowe uszczelnienie elementów 
wykonywane jest przez zgrzewanie ekstruzyjne. Przy obciążeniu wilgocią gruntową folię można łączyć za 
pomocą urządzeń zgrzewających na bazie gorącego powietrza z płynną regulacją temperatury. 

Układanie i łączenie można wykonywać w temperaturach powyżej -10 °C. 

 DANE PRODUKTU 

Tabela 23: Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii SANOTEN 1116 

Grubość Szerokość 
Masa po-

wierzchniowa *) 
Nawój na rolce 

Masa 
rolki *) 

Ilość na palecie 
Masa 

palety *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] rolka [m

2
] [kg] 

0,8  0,76 65 65   650  

1,0 
1000 

0,95 52 52 
50 10 

520 
500 

1,5 1,42 36 36 360 

2,0  1,90 26 26   260  

0,8  0,76 65 84,5   845  

1,0 
1300 

0,95 52 67,6 
65 10 

676 
650 

1,5 1,42 36 46,8 468 

2,0  1,90 26 33,8   338  

*) wartości informacyjne 

 Wygląd i kolorystyka 

 gładka folia homogeniczna 

 kolor czarny 
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Tabela 24: Parametry techniczne folii SANOTEN 1116 - wartości gwarantowane 

Właściwość Norma badawcza 

Wartość gwarantowana dla poszczególnych 
grubości produktu 

0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 

Wodoszczelność EN 1928/B spełnia 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730/B spełnia 20 kg 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 
≥ 350 N/50 

mm 
≥ 450 N/50 

mm 
≥ 800 N/50 

mm 
≥ 1100 N/50 

mm 

Rozciągliwość metoda A ≥ 650 % 

Wpływ sztucznego starzenia na 
wodoszczelność 

EN 1296, EN 1928 spełnia 

Wpływ chemikaliów na 
wodoszczelność (Ca(OH)2, 10 % 
NaCl) 

EN 1847, EN 1928 spełnia 

Odporność na uderzenie 
EN 12691/A 1000 mm 1250 mm 1750 mm 2000 mm 

EN 12691/B 1250 mm 1500 mm 2000 mm 2000 mm 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 ≥ 400 N ≥ 500 N ≥ 700 N ≥ 900 N 

Reakcja na ogień EN 13501-1 klasa F 

Wytrzymałość połączenia EN 12317-2 
≥ 300 N/50 

mm 
≥ 400 N/50 

mm 
≥ 700 N/50 

mm 
≥ 950 N/50 

mm 

Przepuszczalność pary wodnej – 
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 

EN 1931 ≥ 250 000 ± 70 000 

Prostość EN 1848-2 spełnia 

 ODNOŚNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Karta techniczna TL 5-1021-06, Folia hydroizolacyjna SANOTEN 1116, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

 Certyfikat systemu zarządzania jakością produkcji nr 1390-CPD-0303/12/Z dla folii hydroizolacyjnej 
SANOTEN 1116 według ČSN EN 13967:2005 i ČSN EN 14909:2006, wydany przez CSI, a. s., Praha, 
oddział Zlín 

 Protokół z pomiarów - Współczynnik dyfuzji radonu dla folii SANOTEN 1116 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (Karta techniczna, Deklaracja właściwości, Zaświadczenie, Certyfikat itp.), która 
jest dostępna pod adresem internetowym www.fatrafol.cz. 

2.1.10 Folie profilowane (kubełkowe)  

2.1.10.1 Folie FATRADREN 0815 Z1 i 2015 Z2 

FATRADREN 0815 Z1 i FATRADREN 2015 Z2 są foliami kubełkowymi z niezmiękczonego polichlorku winylu. Dzięki 
układowi kubełków folia umożliwia powstanie szczeliny powietrznej między folią hydroizolacyjną lub tylko licem w inny 
sposób niezaizolowanej ściany podziemnej i sąsiadującym gruntem. Bez dalszych warstw hydroizolacyjnych można ją 
stosować wyłącznie przy obciążeniu wilgocią gruntową. 

 

Kolor: szary 
Wymiary: patrz Tabela 25 
Cechy: patrz Tabela 26 
Opakowanie: Folia zwinięta jest w rolkach, pokrytych folią PE. 

http://www.fatrafol.cz/
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Stosowanie: Folie przeznaczone są przede wszystkim do stosowania jako: 

 warstwa wentylacyjna do odprowadzania wilgoci z zewnętrznych powierzchni ścian podziemnych 
budynków 

 folia oddzielająca do renowacji bardzo wilgotnych podłóg i ścian 

 warstwa ochronna, wentylacyjna i drenażowa hydroizolacji powłokowej 

2.1.10.2 Folie FATRADREN 0815 R1 i 2015 R2 

FATRADREN 0815 R1 i FATRADREN 2015 R2 są foliami kubełkowymi z niezmiękczonego polichlorku winylu. Folie 
wyposażone są w drugim rzędzie formowanych kubełków w warstwę spoiwa z kauczuku butylowego o szerokości 
9 mm i grubości 2 mm, która zapewni gazoszczelne łączenie poszczególnych arkuszy. Dzięki układowi kubełków folia 
umożliwia powstanie szczeliny powietrznej między folią hydroizolacyjną lub tylko licem w inny sposób niezaizolowanej 
ściany podziemnej i sąsiadującym gruntem. Bez dalszych warstw hydroizolacyjnych można ją stosować wyłącznie 
przy obciążeniu wilgocią gruntową. 

Kolor: szary 
Wymiary: patrz Tabela 25 
Cechy: patrz Tabela 26 
Opakowanie: Folia zwinięta jest w rolkach, pokrytych folią PE. 
Stosowanie: Folie przeznaczone są przede wszystkim do stosowania jako: 

 warstwa wentylacyjna do odprowadzania wilgoci z zewnętrznych powierzchni ścian podziemnych 
budynków 

 folia oddzielająca do renowacji bardzo wilgotnych podłóg i ścian 

 warstwa ochronna, wentylacyjna i drenażowa hydroizolacji powłokowej z funkcją dodatkowego 
środka chroniącego budynek przed radonem przy wysokim zagrożeniu radonowym 

Tabela 25: Wymiary folii FATRADREN 

Właściwość FATRADREN FATRADREN FATRADREN FATRADREN 

 0815 Z1 2015 Z2 0815 R1 2015 R2 

Grubość folii podstawowej [mm] 0,45 0,70 0,45 0,70 

Wysokość profilowania (kubełków) [mm] 8,0 20,0 8,0 20,0 

Szerokość [mm] 1285 1285 1285 1285 

Ilość folii w rolce [m] 20 10 20 10 

Ilość folii w rolce [m
2
] 25,7 12,85 25,7 12,85 

Tabela 26: Właściwości folii FATRADREN 

Właściwość Norma badawcza FATRADREN 0815 
Z1 i R1 

FATRADREN 
2015 Z2 i R2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zerwaniu [MPa] 

ČSN EN ISO 527-1 min. 42 min. 42 

Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] ČSN EN ISO 527-1 min. 15 min. 15 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] metodologia ZHVP 31-10/95 min. 0,15 min. 0,15 

Stopień palności ČSN 73 0862 B B 

Masa powierzchniowa [kg.m
-2

] metodologia ZHVP 28-10/95 0,62 0,98 

Objętość kubełków [l.m
-2

]  1,54 5,36 

Objętość szczeliny wentylacyjnej [l.m
-2

]  5,50 13,64 
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Uzupełniające materiały hydroizolacyjne 

Są to elementy uzupełniające systemu hydroizolacyjnego, których zastosowanie pomaga w uzyskaniu idealnej 
szczelności powłoki hydroizolacyjnej w miejscu występowania detali. Obejmują próżniowo formowane elementy z folii 
homogenicznych do obróbki elementów przestrzennych (stożek, krążek falisty), formatki wycięte z folii (łata, kołnierz) 
i ciekłe masy uszczelniające. 

Materiały uzupełniające wyprodukowane są z folii hydroizolacyjnej systemu FATRAFOL-H, co gwarantuje wzajemną 
kompatybilność. 

 

2.1.11 Stożek rodzaj 10 

Próżniowo formowany element z folii hydroizolacyjnych FATRAFOL 803, EKOPLAST 806 i FATRAFOL P 922. 

Producent: Fatra, a.s., Napajedla 

 

Dokumentacja: norma zakładowa PND 5-101-97, ML č. 1/1997 

Kolor: zgodny z zastosowaną folią hydroizolacyjną 

Wymiary: wysokość 50 mm, średnica 120 mm 

Opakowanie: w worku PE po 40 sztuk, w kartonie tekturowym po 400 szt. 

Zastosowanie: do uszczelnienia rogów i narożników powłok hydroizolacyjnych 
z folii PVC- P i FPO 

 

2.1.12 Krążek falisty rodzaj 11 

Próżniowo formowany element z folii hydroizolacyjnych FATRAFOL 803, EKOPLAST 806 i FATRAFOL P 922. 

Producent:  Fatra, a.s., Napajedla 

 

Dokumentacja: norma zakładowa PND 5-101-97, ML č. 2/1997 

Kolor: zgodny z zastosowaną folią hydroizolacyjną 

Wymiary: wysokość 25 mm, średnica 160 mm 

Opakowanie: w worku PE po 30 sztuk, w kartonie tekturowym po 240 szt. 

Zastosowanie: do uszczelnienia narożników powłok hydroizolacyjnych z folii 
PVC-P i FPO 

 

2.1.13 Łata rodzaj 12 

Łata wycięta z folii hydroizolacyjnych FATRAFOL 803, EKOPLAST 806, FATRAFOL 807 i FATRAFOL P 922. 

Producent: Fatra, a.s., Napajedla 

 

Dokumentacja: norma zakładowa PND 5-101-97, ML č. 3/1997 

Kolor: Zgodnie z zastosowaną folią hydroizolacyjną 

Wymiary: średnica 160 mm 

Opakowanie: w worku PE po 25 sztuk, w kartonie tekturowym po 300 szt. 

Zastosowanie: do osłonięcia uszkodzonych miejsc powłoki hydroizolacyjnej, do 
załatania połączeń teowych lub elementów mocujących 
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2.1.14 Kołnierz rodzaj 13 

Wycinek w kształcie pierścienia kołowego z folii hydroizolacyjnych FATRAFOL 803, EKOPLAST 806 i FATRAFOL P 922 

Producent: Fatra, a.s., Napajedla 

 

Dokumentacja: norma zakładowa PND 5-101-97, ML č. 4/1997 

Kolor: zgodnie z zastosowaną folią hydroizolacyjną 

Wymiary: średnica zewnętrzna - 400 mm średnica wewnętrzna - 20 mm 

Opakowanie: w worku PE po 10 sztuk, w kartonie tekturowym po 140 szt. 

Zastosowanie: do obróbki przejść przez powłokę hydroizolacyjną z folii PVC-P 
i FPO 

2.1.15 Uszczelniacz poliuretanowy FATRAPUR PU 25 

Wysoce elastyczna masa poliuretanowa o dużej przyczepności do folii i materiałów 
budowlanych, i długiej żywotności przy narażeniu na bezpośrednie działanie warunków 
atmosferycznych, w tym promieniowania UV. 

 

Opakowanie: kartusz 310 ml - twardość 25 Sh A 

Zastosowanie: do długotrwałego elastycznego uszczelnienia połączeń folii 
hydroizolacyjnej z metalami, tworzywami sztucznymi i materiałami 
budowlanymi, szczelin przyłączeniowych itp. Uszczelniane 
powierzchnie muszą być suche i czyste. Nie rozcieńczać. Nakładać za 
pomocą pistoletu do uszczelniaczy. 

Temperatura stosowania: od +5 °C do +40 °C 

2.1.16 Uszczelniacz polimerowy 

Jednoskładnikowa, elastyczna, hybrydowa masa uszczelniająca na bazie MS-
polimerów. Posiada wiele zastosowań, utwardzana jest pod wpływem wilgoci 
zawartej w powietrzu, tworzy miękkie, elastyczne, wodoszczelne połączenie 
o doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych i chemikaliów. Nie 
zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonu i cechuje go nieznaczna 
kurczliwość. 

 

Opako-
wanie: 

- kartusz - 290 ml (biały, jasnoszary, czarny) - twardość 25 Sh A 

 - worek - 600 ml (biały, czarny, ciemnobrązowy, antracytowy, odcienie 
szarości) - twardość 25 Sh A 

Zastoso-
wanie: 

do długotrwałego elastycznego uszczelnienia połączeń folii 
hydroizolacyjnej z metalami, tworzywami sztucznymi i materiałami 
budowlanymi, szczelin przyłączeniowych itp. Uszczelniane powierzchnie 
muszą być suche i czyste. Nie rozcieńczać. Nakładać za pomocą 
pistoletu do uszczelniaczy lub szpachli. 

Temperatura stosowania: od +5 °C do +40 °C 

2.1.17 Drut spawalniczy z PE-HD rodzaj 1050 

Drut wytłaczany z polietylenu o wysokiej gęstości.  

Producent: Fatra, a.s., Napajedla 

 

Dokumentacja: norma zakładowa PND 5-082-96 

Kolor: czarny 

Wymiary: średnica drutu 3 mm, 4 mm i 5 mm 

Opakowanie: w zwojach po 10 kg, 2 zwoje w kartonie 
tekturowym 

Zastosowanie: do zgrzewania ekstruzyjnego folii PE-HD  
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2.1.18 Masa zalewowa Z-01 

Roztwór PVC i domieszek w rozpuszczalnikach organicznych. Proporcje pojedynczych składników - 20% PVC-P, 80% 
rozpuszczalnika L-494. 

Kolor: ciemnoszary, jasnoszary, zielony 

 

Opakowanie: puszka o pojemności 2,5 l 

Zastoso-
wanie: 

do zabezpieczenia zgrzewanych połączeń folii FATRAFOL 
z PVC-P. Należy nakładać przy pomocy butelki PE z rurką 
w wieczku. Po nałożeniu zasycha w ciągu 2 godzin. Do 
ewentualnego rozcieńczania masy zalewowej stosuje się 
rozcieńczalnik L-494. Orientacyjne zużycie przy zabezpieczeniu 
wszystkich połączeń zgrzewanych wynosi ok. 300 m

2
/puszka 

2,5 l przy szerokości folii 1300 mm. 
Ostrze-
żenie: 

Opary są szkodliwe dla zdrowia! Substancja łatwopalna I klasy! 
Zawatość puszki przed użyciem należy starannie wymieszać! 

2.1.19 Rozcieńczalnik L-494 

Ciecz bezbarwna. 

Opakowanie: puszki o pojemności 2,5 l 

 

Zastoso-
wanie: 

do wytwarzania i rozcieńczania masy zalewowej Z-01. W 
wyjątkowych przypadkach można stosować do łączenia folii 
hydroizolacyjnych z PVC-P na zimno - przy zachowaniu 
określonych warunków. 

Ostrzeżenie: rozcieńczalnik L-494 zawiera tetrahydrofuran (THF). Jest to 
lotna, łatwo zapalna, trująca ciecz bezbarwna. Opary są 
szkodliwe dla zdrowia! Substancja łatwopalna I klasy! 

2.1.20 Ciekłe masy hydroizolacyjne 

2.1.20.1 Triflex ProDetail 

Ciekły system hydroizolacji na bazie dwuskładnikowej żywicy akrylowo-polimerowej wzmocnionej wkładką Triflex 
Speciál Fleece 110g/m

2
. Odporny na hydrolizę, trwałe działanie wody i przerastanie korzeniami roślin. W przypadku 

niektórych rodzajów podłoży jest częścią systemu powłok gruntujących. 

Kolor: RAL 7032 (piasek rzeczny), RAL 7035 (jasnoszary) i RAL 7043 (szary 
transportowy). 

 

Opako-
wanie: 

Triflex ProDetail - puszka 15,0 kg 
Triflex Catalysator - torebka plastikowa 0,10 kg 
Triflex Specialvlies - welon wzmacniający o szerokości od 150 mm do 1050 
mm; nawój 50 m 
Triflex Cryl Primer 222 i 276 - puszka 10 kg 
Triflex Reiniger (środek czyszczący) - puszka 1 lub 9 l 

Zastoso-
wanie: 

Do obróbki nietypowych detali o złożonych kształtach, również dla 
obciążenia wodą pod ciśnieniem. Odpowiedni do praktycznie wszystkich 
rodzajów podłoży w połączeniu z folią PVC- P FATRAFOL. Należy go 
nakładać przy użyciu pędzla lub specjalnego wałka. 

 Zaaprobowane rodzaje podłoży: 

 asfalt, bitum, modyfikowane papy asfaltowe SBS i APP 

 beton, polimerobeton, wylewka wyrównująca, beton lekki, tynk 

 stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, cynk, ołów 

 szkło, drewno 

 folie hydroizolacyjne na bazie PVC-P 

 powierzchnie z tworzywa sztucznego (folia, powłoki, elementy) - PVC-P, PU, PMMA, żywice 
epoksydowe i poliestrowe 

Temperatura stosowania: Triflex ProDetail od - 5°C do +40 °C 

Notatka: W sprawie sprzedaży i stosowania produktów firmy Triflex poza terenem Republiki Czeskiej 
prosimy skontaktować się bezpośrednio z firmą Triflex GmbH & Co. KG, Minden, Niemcy. 
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2.1.20.2 Triflex ProFibre 

Ciekły system hydroizolacji na bazie dwuskładnikowej żywicy polimetylometakrylanowej wzmocniony włóknami 
rozproszonymi. Odporny na hydrolizę, trwałe działanie wody. W przypadku niektórych rodzajów podłoży jest częścią 
systemu powłok gruntujących. 

Kolor: RAL 7032 (piasek rzeczny), RAL 7035 (jasnoszary) i RAL 7043 (szary 
transportowy). 

 

Opako-
wanie: 

Triflex ProFibre - puszka 10,0 kg 
Triflex Catalysator - torebka plastikowa 0,10 kg 
Triflex Cryl Primer 222 i 276 - puszka 10 kg 
Triflex Reiniger (środek czyszczący) - puszka 1 lub 9 l 

Zastoso-
wanie: 

Do obróbki nietypowych detali o złożonych kształtach, również dla 
obciążenia wodą pod ciśnieniem. Odpowiedni do praktycznie wszystkich 
rodzajów podłoży w połączeniu z folią PVC- P FATRAFOL. Należy go 
nakładać przy użyciu pędzla lub specjalnego wałka. 
Zaaprobowane rodzaje podłoży i ich przygotowanie, patrz Triflex ProDetail. 

Temperatura stosowania: Triflex ProFibre od 0°C do +40 °C 
Notatka: W sprawie sprzedaży i stosowania produktów firmy Triflex poza terenem Republiki Czeskiej 

prosimy skontaktować się bezpośrednio z firmą Triflex GmbH & Co. KG, Minden, Niemcy. 

2.2 Materiały pomocnicze 

Elementy te to grupa materiałów i produktów służących przede wszystkim do oddzielenia i ochrony folii 
hydroizolacyjnych od sąsiadujących konstrukcji budynku lub do ich mocowania. 

Z uwagi na różnorodność materiałową tych elementów, wiele z nich nie jest produkowanych przez Fatra, a.s., 
Napajedla. Wymienione konkretne produkty zostały dla danych celów przetestowane i sprawdzone, i uważane są za 
zalecane. W przypadku zachowania identycznych właściwości użytkowych można stosować ich zamienniki. 

Podczas planowania konkretnego zastosowania zalecamy skonsultowanie z autorem niniejszej IKT możliwości 
zastosowania innego, niewymienionego tutaj materiału. 

2.2.1 Włókniny oddzielające i ochronne 

2.2.1.1 FATRATEX 

Dwustronnie sprasowana włóknina igłowana na bazie w 100% regenerowanych włókien syntetycznych. 

Wymiary: - szerokość 2000 mm 

 

 - masa powierzchniowa od 200 do 500g/m
2
 

Zastoso-
wanie: 

warstwa podkładowa, ochronna i oddzielająca dla folii 
hydroizolacyjnych 

Zalety: powierzchnia wykończona termicznie = bezproblemowe 
mocowanie, włóknina nie nawija się na wiertło 

Opakowanie: rolki są pakowane w folie PE 

2.2.1.2 FATRATEX H 

Niesprasowana włóknina igłowana na bazie w 100% regenerowanych włókien syntetycznych. 

Wymiary: - szerokość 2000 mm 

 

 - masa powierzchniowa od 200 do 800 g/m
2
 

Zastosowanie: warstwa podkładowa, ochronna i oddzielająca dla 
folii hydroizolacyjnych 

Zalety: zwiększona odporność na korozję biologiczną 

Opakowanie: rolki są pakowane w folie PE 
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2.2.2 Folia oddzielająca PE 

Lekka folia na bazie PE. 

Wymiary: - grubość od 0,10 mm do 0,30 mm 
- szerokość do 4000 mm 
- masa powierzchniowa od ok. 90 do 270 g/m

2
 

 

Zastosowanie: oddzielenie warstw hydroizolacji od warstwy betonowej 

Zalety: chroni przed zaciekami mleczka cementowego do ochronnej 
warstwy włókniny 

Opakowanie: rolki są zazwyczaj pakowane w folie PE 

2.2.3 Profile z blachy powlekanej FATRANYL-L 

Płaskie wycinki lub profile formowane z blach powlekanych FATRANYL-L (blacha ocynkowana z jednostronnie 
przylaminowaną folią PVC-P) lub blachy powlekanej folią FPO. 

Zalecane kształty: patrz Tabela 27 

Zastosowanie: Do obwodowego lub środkowego mocowania powłoki hydroizolacyjnej z folii FPO i PVC-P do 
podłoża. Mocowanie elementów przytwierdzających z blachy powlekanej wykonywane jest za pomocą 
elementów mocujących. 
Warstwę PVC-P (FPO) można zgrzewać z foliami hydroizolacyjnymi z PVC-P (FPO) gorącym 
powietrzem 

Tabela 27: Zestawienie zalecanych kształtów profili z blach powlekanych FATRANYL-L 

Zalecany kształt i 
wymiary w mm 

Nazwa 
Szerokość 
rozwinięcia 
[mm] 

Zastosowanie 

 

pasek ze 
wzmocnioną 
krawędzią 

50 

- zakończenie etapu  
- mocowanie liniowe przy przejściach oraz przy 
zmianie nachylenia 
- zakończenie na konstrukcji pionowej 

 

wewnętrzna listwa 
do naroży 

71 - mocowanie na krawędziach wewnętrznych 

 

zewnętrzna listwa 
do naroży 

70 - mocowanie na krawędziach zewnętrznych 

2.2.4 Profile NOVODUR rodzaj 1214 

Profile z mieszanki twardego PVC i dodatków wyprodukowane w 
technologii wytłaczania. 

 

Zastoso-
wanie: 

patrz Tabela 28 
Montaż profili zalecany jest przy temperaturze powyżej 
+5 °C  

Kolor: według obowiązującego wzornika profili NOVODUR 

Wymiary: patrz Tabela 28 długość 2000 mm 

Opakowanie: skrzynia drewniana lub karton tekturowy 
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Tabela 28: Wymiary i zastosowanie profili Novodur 

Typ profilu 
(nr dyszy) 

Kształt i wymiary Zastosowanie 

1590 
 

do mocowania obwodowego lub środkowego powłoki izolacyjnej z folii PVC-P 
do podłoża 

1681 

 

obwodowe lub środkowe mocowanie powłoki izolacyjnej z folii PVC-P do 
podłoża 

1922 

 

do obwodowego mocowania folii izolacyjnej z PVC-P w narożnikach 

1923 
 

do wykończenia folii izolacyjnej z PVC-P na konstrukcji pionowej z 
uszczelnieniem 

2.2.5 Listwa wykończeniowa PVC DR 03 8071 

Profil z mieszanki PVC i dodatków wyprodukowany w technologii 
wytłaczania, odporny na promieniowanie UV. 

 

Kolor: standardowy biały, inny kolor według wzornika RAL na 
życzenie 

Wymiary: długość 2 m, wysokość 89 mm, pakowane w workach po 
25 szt. 

Zastoso-
wanie: 

zakończenie folii kubełkowej FATRADREN nad poziomem 
gruntu 

2.2.6 Elementy mocujące 

2.2.6.1 Nit rozporowy 

Aluminiowy wbijany nit rozporowy z szerokim łbem i stalowym trzpieniem 
rozprężnym. 

 

Wymiary: średnica 6 mm, długość trzonu od 30 mm do 60 mm 

Zastoso-
wanie: 

do mocowania liniowych blaszanych elementów mocujących i 
dodatkowego punktowego mocowania folii (w kombinacji z 
podkładką rozkładającą obciążenie), odpowiedni do podłoży 
z betonu innego niż komórkowy, ewentualnie ścian z pełnych 
cegieł 

2.2.6.2 Śruba do betonu 

Śruba z uszlachetnionej stali węglowej zabezpieczonej przed korozją. 

 

Wymiary: średnica trzonu 6,1 (6,3) mm długość trzonu 32 mm do 300 mm 

Zastoso-
wanie: 

do mocowania liniowych blaszanych elementów mocujących i 
dodatkowego punktowego mocowania folii (w połączeniu z 
podkładką rozkładającą obciążenie), odpowiednia do podłoży 
z betonu innego niż komórkowy 
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2.2.6.3 Podkładka rozkładająca obciążenie 

Metalowa podkładka o kształcie okrągłym lub owalnym, plastikowy łącznik 
teleskopowy 

 

Wymiary: okrągła Ø min. 40 mm, owalna min. wymiar 40x80 mm 

Zastoso-
wanie: 

do rozłożenia siły nacisku elementów mocujących na większą 
powierzchnię przy punktowym mocowaniu folii hydroizolacyjnej 
do podłoża. 

2.2.7 Kleje 

2.2.7.1 Klej kontaktowy EMFICOL 34033A 

Przezroczysty, bezbarwny, niepalny poliuretanowy klej kontaktowy. Wymagana odporność na oddziaływanie 
temperatury i wody osiągana jest przez dodanie 4 % utwardzacza EMFIDUR 521. 

Zastoso-
wanie: 

Do klejenia folii hydroizolacyjnych PVC-P do pionowych ścian 
w obrębie cokołu. 

 

Aplikacja: Klejone powierzchnie powinny być suche, bez kurzu, tłuszczu i 
zanieczyszczeń. Podłoże powinno być mocne. 

Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać z 4 % 
utwardzacza EMFIDUR 521. Przygotowaną mieszankę należy 
zużyć w ciągu 48 godzin. 

Nanieść cienką warstwę wałkiem z tkaniny na obie sklejane 
powierzchnie. Po odparowaniu rozpuszczalnika, gdy klej lekko 
przyschnie (zależnie od temperatury po 3-15 minutach), należy 
sklejane powierzchnie połączyć i docisnąć wałkiem. 

Maksymalne utwardzenie połączenia następuje po ok. 48 
godzinach. 

Temperatura stosowania: od +15 °C do +35 °C  

Zużycie: 2 

ok. 350 g kleju na 1 m
2
 klejonej powierzchni 

 

Opako-
wanie: 

EMFICOL 34033A - puszka 5 kg i 25 kg EMFIDUR 521 - 
puszka 0,2 kg i 1 kg EMFINET 692 - puszka 1,3 kg 

 

 

 

Środek czyszczący: EMFINET 692, stosowany także jako rozcieńczalnik  

Przechowywanie: w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do 
+25°C 
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3. GŁÓWNE ZASADY KONSTRUKCYJNE 

3.1 Ochrona budynków przed wodą 

3.1.1 Ogólne zasady i pojęcia 

3.1.1.1 Specyfikacja powłok hydroizolacyjnych z folii systemu FATRAFOL-H 

Podczas projektowania składu, ogólnego układu i rozwiązania poszczególnych elementów hydroizolacji należy 
zawsze opierać się na specyficznych cechach stosowanego materiału hydroizolacyjnego i możliwości 
technologicznych jego obróbki w danych warunkach. Powłoki hydroizolacyjne budynków składające się z folii 
plastikowych w systemie FATRAFOL-H charakteryzują się poniższymi właściwościami: 

 zabezpieczenie chronionej przestrzeni lub konstrukcji przed negatywnym wpływem wody przez wymagany 
czas, tzn. przez okres żywotności budynku lub okres cyklu remontowego powłok hydroizolacyjnych 

 w systemie FATRAFOL-H może zostać wykonana zgodnie z  rozwiązaniem konstrukcyjnym i technologią 
budowy obiektu, od strony zewnętrznej lub wewnętrznej chronionej konstrukcji 

 powinna być na budowie dwustronnie chroniona za pomocą ochronnej włókniny przed mechanicznymi 
uszkodzeniami spowodowanymi pracami budowlanymi w otoczeniu, ruchami i naciskiem budynku, wpływem 
szorstkości powierzchni itd. 

 włókniny ochronnej nie trzeba stosować w przypadku, gdy przylegająca powierzchnia składa się z materiału 
o podobnych właściwościach ochronnych, gdy jest kompatybilna ze stosowaną folią (uwaga na wzajemny 
wpływ materiałów - np. PVC-P vs. EPS/XPS) 

 jeśli to możliwe, na poziomych powierzchniach podłoża jest układana luźno 

 na powierzchniach pochylonych i pionowych, gdzie występuje ryzyko obsunięcia się powłoki hydroizolacyjnej, 
powinna ona być zamocowana do podłoża w zależności od wysokości ścian, przy górnej krawędzi albo w 
kilku poziomach jeden nad drugim. Mocowanie do podłoża może być liniowe (za pomocą profili mocujących) 
lub punktowe. 

 stanowi trwałe, wodoszczelne i gazoszczelne połączenie poszczególnych pasów folii hydroizolacyjnej 

 technologie łączenia folii umożliwiają wykonanie połączenia jednolitego osiągającego co najmniej 80% 
wytrzymałości właściwej folii 

 

3.1.1.2 Główne założenia projektu hydroizolacji 

Do głównych założeń koniecznych do opracowania projektu koncepcji hydroizolacji budowy należą przede wszystkim: 

 informacje i dane instytutu hydrometeorologii oraz informacje organów zarządu gospodarki wodnej  

 badania hydrogeologiczne (dla określenia struktury, charakteru i właściwości warstw gleb fundamentowych 
i wody podziemnej) 

 badanie występowania radonu na danym terenie 

 określenie charakteru obciążenia hydrofizycznego hydroizolacji (według określonego projektowanego 
poziomu wody podziemnej) 

 rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe podstawowych podziemnych, ew. podłogowych konstrukcji obiektu i 
jego dylatacji 

 rozwiązanie wykonania i stabilizacji wykopu 

 charakter i głębokość fundamentów sąsiednich obiektów (historyczny i budowlany rozwój terenu) 

 ocena ryzyka mechanicznego uszkodzenia hydroizolacji w trakcie wykonywania i późniejszego użytkowania 
z uwzględnieniem zaprojektowanej grubości folii 

 wymagania zleceniodawcy budowy, wymagania towarzystw ubezpieczeniowych 
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3.1.1.3 Obciążenie hydrofizyczne hydroizolacji 

Obiekty budowlane są obciążone wodą, występującą w najróżniejszych postaciach w naturze i na budowie, jej ilość 
uzależniona jest od lokalizacji obiektów w terenie, osadzenia w terenie, ruchu wewnątrz i na zewnątrz obiektu, 
sposobu wykonania obiektu budowlanego itp. 

Różne formy występowania wody w naturze i na budowie odznaczają się niektórymi wspólnymi elementami narażenia 
hydrofizycznego, które zgodnie z ČSN P 73 0600 można podzielić na następujące kategorie: 

 

 obciążenie wodą w stanie gazowym (para wodna), które powstaje 

- na skutek zwiększenia koncentracji pary wodnej w powietrzu 

- na skutek różnicy ciśnienia cząstkowego pary wodnej w konstrukcji, 
która powoduje jej dyfuzję i skraplanie 

- przez odparowywanie wilgoci z powierzchni wilgotnych konstrukcji 
budowlanych, w zamkniętych pomieszczeniach budynków 
dochodzi do wzrostu wilgotności powietrza wewnętrznego 

- na skutek ciśnienia pary wodnej, powodowanego przez wzrost 
temperatury wilgotnych materiałów budowlanych w zamkniętej 
strukturze materiału lub konstrukcji 

 

 obciążenie wilgocią gruntową, które powstaje 

- na skutek oddziaływania wody wiązanej w porowatym środowisku 
geologicznym za pomocą sił sorpcyjnych i kapilarnych 

- gdy na konstrukcję budowlaną oddziałuje woda, która 
przemieszcza się w sąsiadującym porowatym środowisku 
geologicznym lub w materiałach budowlanych, ew. przesiąkająca z 
powierzchni konstrukcji na skutek działania sił kapilarnych, 
parowania i skraplania w systemach kapilarnych, we wszystkich 
kierunkach, również przeciw grawitacji i przez granice warstw 

- na skutek spadku temperatury powierzchni konstrukcji poniżej 
temperatury punktu rosy 

Uwaga: Intensywność obciążenia wilgocią zależy przede wszystkim od rodzaju i lokalizacji źródła wilgoci, 
porowatości materiałów i innych czynników. 

 

 obciążenie wodą ściekającą po powierzchni konstrukcji, które 
powstaje 

- gdy po powierzchni konstrukcji budowlanej ścieka woda, która nie 
gromadzi się w żadnym miejscu mającym styczność z konstrukcją 
budowlaną i nie zalega tam, przy czym może wywierać minimalne 
ciśnienie hydrostatyczne 

Uwaga: W zależności od źródła wody obciążenie 
hydrofizyczne może być zwiększone przez wpływy 
hydrodynamiczne, ciśnienie wiatru itp., np. w 
przypadku wody opadowej deszcz wzmocniony przez 
wiatr lub w przypadku wody technologicznej kierunek 
nurtu. Okoliczności te należy uwzględnić podczas 
wymiarowania konstrukcji hydroizolacyjnych. 
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 obciążenie wodą przesiąkającą z sąsiedniego porowatego 
środowiska, które powstaje 

- gdy na konstrukcje budowlane oddziałuje woda w stanie ciekłym, 
przesiąkającą pod wpływem grawitacji z okolicznego porowatego 
środowiska lub z części konstrukcji budowlanej do poziomu wody 
podziemnej. W otoczeniu konstrukcji hydroizolacyjnych woda 
może się tymczasowo zbierać i wywierać na nie znaczące 
ciśnienie hydrostatyczne 

 

 

 

 obciążenie wodą ciśnieniową, które powstaje 

- gdy na konstrukcję budowlaną oddziałuje woda w stanie ciekłym 
pod określonym ciśnieniem hydrostatycznym lub 
hydrodynamicznym; pod lustrem wody ciśnienie wody 
rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, w strukturach 
porowatych powstaje hydraulicznie spójny poziom wody 

- na skutek rozprzestrzeniania się wody w szczelinach w 
nieprzepuszczalnych gruntach i skałach na różną wysokość, 
gdzie wywiera ciśnienie na chronione konstrukcje 

- gdy chronione konstrukcje mają bezpośredni kontakt z nasypem 
lub naturalnym gruntem bez możliwości zapewnienia stałego 
i bezpiecznego odprowadzenia wody z takich warstw, najlepiej 
za pomocą powierzchniowego elementu drenażowego 

 obciążenie wodą w stanie stałym, które powstaje 

gdy na konstrukcję oddziałuje woda w postaci śniegu, lodu lub 
szronu, lub gdy zmienia się w konstrukcji, ew. w jej otoczeniu, 
z ciekłego lub gazowego stanu skupienia w stały 

 

 

 

 

3.1.2 Warstwa podłoża 

Bezpośrednie podłoże powłoki hydroizolacyjnej może, według warunków konkretnej budowy, stanowić: 

 konstrukcja betonowa (Detal 101H) 

 ściana z cegieł z odpowiednim tynkiem lub ściana surowa z wykończeniem spoin (Detal 207H) 

 ubity nasyp żwiru (odpowiedni zwłaszcza w środowisku o wysokiej agresywności wody podziemnej) (Detal 
102H) 

 podłoże gruntowe z wykończoną warstwą kontaktową  

 kolejne rodzaje podłoża 

Podłoże powinno być równe, bez otworów, ostrych załamań, wystających elementów i przedmiotów o ostrych 
krawędziach, które mogłyby uszkodzić hydroizolację. Zaokrąglanie konstrukcji podłoża w rogach i narożnikach nie jest 
zalecane. Do określenia i kontroli płaskości konstrukcji poziomych i pionowych podłoża zalecamy stosowanie ČSN 73 
0205 i ČSN 73 0212-3. 

Betony podkładowe powinny być wykonane o minimalnej grubości 100 mm, cała ich powierzchnia powinna być 
wzmocniona siatką lub zbrojeniem rozproszonym. Powinny być wystarczająco mocne, jakość powierzchni powinna 
odpowiadać określonym wymaganiom. 

Hydroizolację można układać również na beton niedojrzały. Jeśli powłoka hydroizolacyjna nie będzie mechanicznie 
mocowana do podłoża, można ją układać także na podeschnięty beton podkładowy (1-3 dni po betonowaniu). 
Podłoże nie musi być całkowicie suche, nie powinny na nim jednak występować kałuże, śnieg, lód lub szron. 

Jeśli konstrukcja podłoża składa się z wyrównanego i ubitego podłoża gruntowego z warstwą kontaktową o grubości 
25 mm po ubiciu, nie powinna zawierać przedmiotów o ostrych krawędziach. 

  



 
12/2014 

 

 

W przypadku obiektów podzielonych przez szczeliny dylatacyjne należy wykonać dylatację w powłoce 
hydroizolacyjnej oraz w warstwie podłoża (gdy składa się ze stałego materiału). Szczeliny dylatacyjne zaleca się 
projektować bez załamań z ominięciem rogów i narożników obiektów, szczególnie w przypadku obciążenia 
hydrofizycznego wodą ciśnieniową. 

Jeśli przez hydroizolację przechodzą przewody rurowe lub inne i hydroizolacja będzie się kończyć na ich obwodzie, 
takie elementy powinny być uprzednio ułożone w ostatecznym położeniu. Materiały konstrukcji przepustowych 
powinny spełniać co najmniej takie same wymagania dotyczące trwałości i niezawodności jak w przypadku konstrukcji 
hydroizolacyjnej, w szczególności z naciskiem na żywotność obiektu budowlanego lub przepisowe cykle remontowe. 

 

Jeśli przepusty rurowe wyposażone są w kołnierz, nie powinien on wystawać nad powierzchnię przylegającej 
konstrukcji podłoża. Przepusty hydroizolacji powinny być prostopadłe do powierzchni hydroizolacji i w odległości co 
najmniej 250 mm od krawędzi i rogów konstrukcji podłoża, jak również jeden od drugiego. 

Jeśli konstrukcja podłoża znajduje się pod lustrem wody podziemnej, przez okres wykonywania prac izolacyjnych do 
czasu bezpiecznego zabudowania hydroizolacji pod kątem statyki, poziom lustra wody powinien zostać sztucznie 
obniżony co najmniej o 500 mm poniżej najniższego punktu hydroizolacji. 

W przypadku renowacji wilgotnej ściany obowiązują takie same wymagania podstawowe dotyczące podłoża jak dla 
nowych obiektów budowlanych. 

3.1.3 Warstwa hydroizolacyjna 

3.1.3.1 Wymiarowanie według rodzaju obciążenia hydrofizycznego 

3.1.3.1.1 Obciążenie wilgocią z przylegającego porowatego środowiska (wilgoć gruntowa) 

Warstwa hydroizolacyjna powinna być umieszczona i wykonana w taki sposób, aby uniemożliwiła lub ograniczyła 
przeniesienie wilgoci z przylegającego gruntu i materiałów budowlanych do konstrukcji chronionej lub chronionego 
środowiska. Dla tego rodzaju obciążenia hydrofizycznego można użyć jednej warstwy folii hydroizolacyjnej 
o grubości 0,6 mm. 

Jeśli konstrukcja podłoża jest twardą warstwą, wymaganą skuteczność hydroizolacyjną można osiągnąć przez 
wzajemne przesunięcie pasów hydroizolacyjnych o co najmniej 100 mm bez zgrzewania pasów, jednak zaleca się ich 
zgrzanie. Jeśli jednocześnie z izolacją przed wilgocią gruntową stosowane są jeszcze inne środki (ochrona budynku 
przed radonem, korozja chemiczna lub biologiczna itd.), zgrzewanie folii jest konieczne. 

3.1.3.1.2 Obciążenie wodą swobodnie ściekającą po powierzchni 
konstrukcji 

Wykonanie i umieszczenie warstwy hydroizolacyjnej powinno 
wykluczyć bezpośredni kontakt konstrukcji chronionych lub 
chronionego środowiska ze ściekającą wodą. 
Wystarczającą hydroizolację stanowi powłoka z jednej ciągłej 
warstwy folii hydroizolacyjnej o minimalnej grubości 1,0 mm. 

Hydroizolację zaprojektowaną dla obciążenia przez swobodnie 
ściekającą wodę można stosować dla pionowych lub ukośnych 
powierzchni podziemnych części konstrukcji budowlanych, w których 
można zapewnić swobodny odpływ wody poza chronioną konstrukcję 
lub środowisko za pomocą drenażu powierzchniowego.  
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3.1.3.1.3 Obciążenie wodą przesiąkającą przez porowate środowisko i ściekającą po powierzchniach poziomych 

Warstwa hydroizolacyjna powinna skutecznie zapobiec oddziaływaniu hydrostatycznemu lub hydrodynamicznemu 
przesiąkającej wody na konstrukcję chronioną lub przestrzenie wewnętrzne, również w przypadku jej oddziaływania 
ciśnieniowego w glebach nieprzepuszczalnych lub w przypadku tymczasowego obciążenia, np. przez kierunek nurtu 
wody technologicznej lub wiatru w otwartych zbiornikach. 

Hydroizolację można zaprojektować w jednej warstwie z folii 
o minimalnej grubości 1,5 mm z wyrywkową kontrolą 
zgrzewanych połączeń. 

Taki rodzaj hydroizolacji można zaproponować również w 
przypadku, gdy konstrukcja budowlana znajduje się w kontakcie z 
nasypami, podsypkami lub gruntem naturalnym, przez które woda 
może przesiąkać do lustra wody podziemnej i przez krótki czas 
lokalnie oddziaływać ciśnieniem hydrostatycznym, jest jednak 
skutecznie odprowadzana np. za pomocą drenażu 
powierzchniowego poza konstrukcję budowlaną lub środowisko 
chronione. 

3.1.3.1.4 Obciążenie wodą pod ciśnieniem 

Wykonanie i umiejscowienie warstwy hydroizolacyjnej powinno w każdym miejscu chronionych konstrukcji 
uniemożliwić jakikolwiek kontakt z podziemną lub szczelinową wodą pod ciśnieniem. W tym celu można zastosować: 

 powłokę z jednej warstwy folii hydroizolacyjnej o minimalnej grubości 1,5 mm, optymalnie z warstwą 
ostrzegawczą, z prostymi spoinami i kontrolą ich szczelności 

 powłokę z jednej warstwy folii hydroizolacyjnej o minimalnej grubości 1,5 mm, optymalnie z warstwą 
ostrzegawczą, z podwójnymi spoinami sprawdzanymi za pomocą sprężonego powietrza 

 powłokę z jednej warstwy folii hydroizolacyjnej z elektromagnetycznym systemem monitorowania 

 jednowarstwowy system sektorowy z możliwością renowacji sektorów 

 dwuwarstwowy system sektorowy z aktywną kontrolą szczelności sektorów i możliwością ich renowacji 

 kombinację wyżej wymienionych powłok hydroizolacyjnych z żelbetową konstrukcją nieprzepuszczającą 
wody (tzw. biała wanna) 

Taką kategorię hydroizolacji należy stosować: 

 w przypadku przepuszczalnych gruntów fundamentowych wtedy, gdy warstwa hydroizolacyjna znajduje się 
poniżej projektowanego poziomu wody podziemnej. Górna krawędź powłoki hydroizolacyjnej dla kategorii 
obciążenia wodą pod ciśnieniem powinna znajdować się co najmniej 500 mm nad projektowym poziomem 
wody podziemnej (strefa bezpieczeństwa), powyżej tego poziomu warstwa hydroizolacyjna projektowana 
jest zgodnie z rzeczywistym obciążeniem hydrofizycznym. 

 zawsze w przypadku słabo przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych gruntów fundamentowych (K < 1.10-
4 m.s-1), gdy nie zaprojektowano drenażu powierzchniowego lub rurowego zapewniającego grawitacyjny lub 
wymuszony odpływ wody poza obiekt (nawet gdy w ramach badań hydrogeologicznych nie stwierdzono 
wody podziemnej) 

3.1.3.2 Mocowania powłoki hydroizolacyjnej do podłoża 

Na powierzchniach poziomych i lekko ukośnych hydroizolacja zwykle 
nie jest mocowana do podłoża. 

Na powierzchniach pochyłych, gdzie grozi samowolne obsunięcie się 
hydroizolacji lub na skutek późniejszych prac na niej, wystarczy 
zazwyczaj mocowanie na górnej krawędzi powierzchni. 

Na powierzchniach pionowych przy etapowym łączeniu hydroizolacji 
wykonywane jest mocowanie tymczasowe (Detal 207H, 208H). 

Na ścianach o wysokości powyżej 5 m konieczne jest mocowanie 
hydroizolacji w kilku poziomach jeden nad drugim (Detal 209H), 
odległość rzędów mocowania najwyżej 5 m. Takie mocowanie 
projektowane jest zwykle jako liniowe, przy użyciu pasów (elementów) 
mocujących z blachy powlekanej lub Novoduru, ewentualnie z innych 
materiałów nie ulegających korozji. Mocowanie tymczasowe można 
wykonać za pomocą mocowania punktowego z podkładką na środku 
pasa z następnym zakryciem elementów mocujących łatką. 

W miejscu przejść izolacji poziomej w pionową, podczas instalacji 
powłoki od strony wewnętrznej konstrukcji budowlanej zaleca się w 
przypadku folii PVC-P punktowe zamocowanie hydroizolacji poziomej 
do podłoża (Detal 501H i 502H) za pomocą profilu z Novoduru, rodzaj 
1214, nr h. 1922 lub profilu z innego odpowiedniego materiału. 
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Dla folii na bazie FPO lub PE-HD można stosować profile mocujące z blachy nierdzewnej, ewentualnie z blachy 
powlekanej odpowiedniej dla materiałów FPO. 

 

3.1.3.3 Wzmocnienie narożników i krawędzi 

W przypadku obciążenia hydrofizycznego obiektu budowlanego wodą pod ciśnieniem należy w miejscach poziomych 
i pionowych narożników i krawędzi wzmocnić hydroizolację za pomocą podłużnego pasa folii o takiej samej grubości 
i o szerokości co najmniej 300 mm, na krawędziach zgrzewanego z folią głównej warstwy hydroizolacji spoiną 
o minimalnej szerokości 30 mm (Detal 502H). 

W punkcie przecięcia trzech płaszczyzn powłokę hydroizolacyjną należy wzmocnić i doszczelnić przez 
całopowierzchniowe przyspawanie kształtek przestrzennych Stożek rodzaj 10 i Krążek falisty rodzaj 11 (Detal 503H). 
Jeśli elementu nie można zabezpieczyć za pomocą kształtek systemowych, do obróbki należy użyć łaty 
o wymaganym kształcie i wymiarach z folii niezbrojonej o takiej samej grubości jak główna warstwa hydroizolacyjna. 

 

3.1.3.4 Etapowe łączenie hydroizolacji 

Instalacja powłok hydroizolacyjnych w wymiarowo niewielkich lub pod kątem technologicznym prostych obiektach 
wykonywana jest zwykle w całości, bez konieczności rozbijania na etapy. W przypadku większych lub pod kątem 
technologicznym bardziej skomplikowanych obiektach budowanych etapami, należy tak samo, etapami, w zależności 
od planowanego postępu prac budowlanych wykonywać również prace izolacyjne. 

Dla każdego etapowego łączenia należy zawsze pozostawić wystarczająco szeroką luźną krawędź folii, do której 
będzie później dołączona kolejna część izolacji. Takie tymczasowe ukończenie izolacji powinno być dokładnie 
chronione przed uszkodzeniem na skutek działalności budowlanej, najlepiej za pomocą ochronnej wylewki 
cementowej z chudego betonu lub przez podwyższenie przymurówki izolacyjnej, która zostanie usunięta przed 
rozpoczęciem kolejnego etapu (Detal 205H). Sposób ochrony hydroizolacji powinien uwzględniać również zakładany 
czas przerwy w pracy. 

Połączenie pionowej izolacji z wcześniej ułożoną izolacją poziomą wykonywane jest za pomocą tzw. "spoiny 
zwrotnej", albo przy podstawie ściany pionowej (Detal 206H) albo nad górną krawędzią płyty fundamentowej. 

Połączenie poziomej izolacji z pionową należy wykonać po dokończeniu konstrukcji poziomej (Detal 207H, 208H). 
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3.1.3.5 Zakończenie powłoki hydroizolacyjnej 

Zakończenie zespołu warstw hydroizolacyjnych nad poziomem gruntu powinno być wykonane w taki sposób, aby 
uniemożliwić dostęp wody za hydroizolację. Wielkość zakładki hydroizolacji powłokowych nad poziomem 
sąsiadującego terenu wybierana jest w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego szczegółu, kontaktu konstrukcji 
z terenem, zakładanego poziomu wody powierzchniowej, grubości pokrywy śnieżnej itp. Jeśli hydroizolacja nie jest 
w sposób wodoszczelny połączona z inną konstrukcją hydroizolacyjną z materiału wodoszczelnego, zaleca się 
wykonać jej zakończenie w wysokości co najmniej: 

 300 mm powyżej najwyższego punktu okolicznego gruntu w pasie o szerokości 1 m 

 200 mm powyżej najwyższego punktu okolicznego gruntu w pasie o szerokości 1,5 m 

 500 mm powyżej zakładanego poziomu wody podziemnej 

 300 mm powyżej maksymalnego poziomu eksploatacyjnego w zbiornikach lub osadnikach 

W przypadku zbiorników otwartych należy zapewnić odprowadzanie wody powierzchniowej poza profil zbiornika za 
pomocą odpowiedniego środka hydroizolacyjnego, np. rowu odwadniającego, pochyłości terenu, drenażu 
obwodowego itp. 

3.1.3.6 Przepusty przez powłokę hydroizolacyjną 

Na obwodzie wszystkich elementów przejściowych należy zawsze 
wykonać wodoszczelne, ew. gazoszczelne połączenie hydroizolacji 
z takim elementem. W przypadku izolacji przed wodą, które będą mogły 
być obciążone przez ciśnienie hydrostatyczne lub hydrodynamiczne 
wody, połączenie należy wykonać przez zaciśnięcie izolacji między 
stałym i luźnym kołnierzem stalowym. Kołnierze produkowane są zwykle 
ze stali nierdzewnej lub węglowej z powierzchnią ogniowo ocynkowaną 
co najmniej 80 μ. Minimalna grubość stałego i luźnego kołnierza do 
celów hydroizolacji przed wodą pod ciśnieniem wynosi 10 mm, zwykła 
szerokość to 120 mm. Jeśli luźny kołnierz składa się z elementów, 
szczelina pomiędzy nimi nie może być większa niż 2 mm (Detal 404H). 

W podobny sposób wykonywane jest także zakończenie izolacji na 
obwodzie płyt stalowych, ram itp., tzn. przez zaciśnięcie powłoki 
hydroizolacyjnej między konstrukcją stalową i taśmą (Detal 302H). 

W miejscu zaciśnięcia izolacja wzmacniana jest elementem 
dodatkowym (kołnierzem) z tej samej folii (np. Kołnierz rodzaj 13) i 
przez doszczelnienie warstwą uszczelniacza polimerowego PU lub MS. 

W przypadku elementów o trudnych kształtach lub trudno dostępnych, 
gdzie nie można stosować połączenia zaciskowego, uszczelnienie 
można wykonać za pomocą hydroizolacji żwirowej (Detal 403H). 

Odległość przepustów jeden od drugiego oraz od krawędzi pionowych 
lub poziomych powinna być wystarczająca dla rzetelnego wykonania 
hydroizolacji (co najmniej 250 mm). Projektant powinien uwzględnić tę 
okoliczność już w projekcie koncepcji hydroizolacji. 

W przypadku przejścia przewodu rurowego wyposażonego w stały 
kołnierz z materiału kompatybilnego z zastosowanym rodzajem folii, 
możliwe jest także połączenie hydroizolacji poprzez bezpośrednie 
zgrzanie z kołnierzem lub przechodzącą rurą (np. materiały PE-HD). 

W przypadku izolacji przed wilgocią gruntową można zakończyć 
hydroizolację na powierzchni przechodzącego elementu za pomocą 
kształtki przestrzennej lub przez wykonanie kołnierza z folii niezbrojonej, 
ściągniętego przy górnej krawędzi taśmą z materiału nierdzewnego i 
zabezpieczenie uszczelniaczem (Detal 405H). Jako alternatywę można 
wykonać przepust wyłącznie za pomocą kołnierza uszczelnionego uszczelniaczem PU (Detal 401H). 
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3.1.3.7 Szczeliny dylatacyjne 

W praktyce budowlanej rozróżniamy zazwyczaj dwa podstawowe typy szczelin dylatacyjnych, obiektowe i kurczliwe. 
Inne rodzaje to szczeliny odciążające, narożnikowe i podłączeniowe, które zajmują się dylatacją w powierzchniowych 
konstrukcjach budowlanych, gdzie zapobiegają niepożądanemu przenoszeniu naprężeń powstających podczas 
obciążeń termicznych i mechanicznych. W dziedzinie hydroizolacji obiektów budowlanych to właśnie obiektowe 
szczeliny dylatacyjne wymagają zastosowania rozwiązań technicznych również w warstwie hydroizolacji. 

W miejscu przejścia powłoki hydroizolacyjnej przez obiektową szczelinę dylatacyjną wypełnioną wkładem elastycznym 
zazwyczaj nie trzeba dokonywać żadnych modyfikacji warstwy hydroizolacyjnej z folii. Ryzyko naruszenia folii 
podczas oczekiwanych ruchów konstrukcji wyklucza jej rozciągliwość wraz z luźnym ułożeniem między włókninami 
ochronnymi. Powłokę hydroizolacyjną w przestrzeni szczeliny dylatacyjnej należy tylko wzmocnić za pomocą 
dodatkowego pasa folii o takiej samej grubości i o szerokości co najmniej 400 mm (Detal 601H). 

 

W przypadku szczelin dylatacyjnych bez wkładu dylatacyjnego, z ruchami do 10 mm, powłoka hydroizolacyjna 
powinna być w miejscu szczeliny podłożona sztywną podkładką (np. płytą PE) z jednostronnym mocowaniem (Detal 
602H). 

Jeśli w szczelinie dylatacyjnej zakładamy przesunięcie większe niż 10 mm, które obciąża hydroizolację naprężeniem 
ścinającym, należy nad i pod hydroizolacją wykonać elastyczną strefę deformacyjną z płyt z EPS (Detal 603H). 
Płaszczyznę szczeliny dylatacyjnej z ruchem powyżej 10 mm można rozwiązać również przy użyciu dylatacyjnego 
pasa szczelinowego (Detal 604H). 

3.1.4 Warstwa ochronna hydroizolacji 

Ochrona hydroizolacji ma dla jej funkcji i niezawodności zasadnicze znaczenie. Praktyka pokazała, że największe 
niebezpieczeństwo w tym sensie grozi ze strony późniejszego wykonywania sąsiadujących konstrukcji i ubijania 
zasypów. Uwagę należy poświęcić także ochronie przed oddziaływaniem substancji chemicznych z wykonywanych 
czynności lub stosowanych materiałów budowlanych. 

Należy zapobiec bezpośredniemu kontaktowi folii PVC-P z materiałami na bazie styropianu (EPS, XPS) za pomocą 
odpowiedniej warstwy oddzielającej (np. włóknina o minimalnej masie powierzchniowej 200 g/m

2
, w obrębie cokołu za 

pomocą wystarczająco grubej warstwy odpowiedniego kleju). 

Folie na bazie poliolefin (FPO, PE-HD, PE-LD) nie wymagają oddzielenia. 

Wszystkie hydroizolacje foliowe muszą być po dokonaniu kontroli szczelności i odbioru przez cały okres żywotności 
chronione warstwami ochronnymi przed mechanicznym uszkodzeniem. Do tego celu stosowane są miękkie i twarde 
warstwy ochronne lub ich kombinacje. 

 

3.1.4.1 Ochrona hydroizolacji poziomej  

Zwykle zalecane warstwy ochronne dla hydroizolacji poziomej oraz ich kombinacje: 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + folia PE 

 folia profilowana (kubełkowa) 

 welon szklany 120 g.m
-2

 + izolacja termiczna z EPS lub XPS 

 włóknina min. 200 g.m
-2

 + izolacja termiczna z EPS lub XPS 

 folia profilowana (kubełkowa) + wylewka betonowa o grubości min. 50 mm (na powierzchniach z ruchem 
kołowym min. 80 mm) 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + folia PE + jastrych cementowy o grubości min. 30 mm *) (Detal 101H, 102H) 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + folia PE + wylewka betonowa o grubości min. 50 mm (Detal 101H, 102H) 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + materiał zasypowy 

*) Warstwa ochronna z wylewki betonowej dla folii na bazie PE-HD powinna mieć grubość ok. 100 mm 
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3.1.4.2 Ochrona hydroizolacji pionowej 

Zazwyczaj zalecane warstwy ochronne dla hydroizolacji pionowej wykonywanej od strony zewnętrznej (z wykopu) 
oraz ich kombinacje: 

 włóknina min. 800 g.m
-2

 (Detal 209H) 

 folia profilowana (kubełkowa) (Detal 103H) 

 sztywne płyty z termoplastów lub lekkich tworzyw sztucznych 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + izolacja termiczna z EPS lub XPS Perimetr 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + izolacja termiczna z EPS lub XPS Perimetr + folia profilowana (kubełkowa) 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + folia PE (Detal 103H) 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + przymurówka lub ścianka zbrojona (Detal 103H) 

Zalecane warstwy ochronne dla pionowej hydroizolacji wykonywanej od wewnątrz (wykonanie do wanny) oraz ich 
kombinacje: 

  włóknina min. 300 g.m
-2

 

 włóknina min. 300 g.m
-2

 + folia PE (Detal 501H) 

 folia profilowana (kubełkowa) 

 sztywne płyty z termoplastów lub lekkich tworzyw sztucznych 

Solidne, stałe zabezpieczenie pionowej hydroizolacji nie musi być wykonane za 
pomocą zasypania żwirem, bez domieszek zawierających ostre krawędzie. Żwir 
należy sypać tak, aby nie doszło do uszkodzenia hydroizolacji. 

Ochrona hydroizolacji pionowej w zbiornikach i osadnikach, wykonana z 
betonowej ścianki zbrojonej, która stanowi odrębną wewnętrzną warstwę 
konstrukcyjną obiektu, powinna być zabezpieczona przed odchyleniem lub 
oderwaniem za pomocą odpowiedniego wykończenia konstrukcyjnego lub przez 
połączenie ścianki zbrojonej z pionową konstrukcją podłoża hydroizolacji za 
pomocą stalowych łączników mocujących. 

W przypadku dłuższej przerwy w pracach (np. w miejscach szczelin roboczych, 
połączeń etapowych itp.) należy zaproponować ochronę hydroizolacji przed 
wpływami eksploatacyjnymi w trakcie prac budowlanych za pomocą 
tymczasowej (prowizorycznej) warstwy lub konstrukcji, którą można przed 
kontynuowaniem robót w łatwy i bezpieczny sposób usunąć (Detal 205H). 

3.2 Ochrona obiektów budowlanych przed niektórymi cieczami 

Wykonywanie izolacji przed cieczami podlega podobnym zasadom jak wykonywanie hydroizolacji, szczególne 
warunki są określone koniecznością użycia materiałów hydroizolacyjnych, elementów pomocniczych i 
uzupełniających, chemicznie odpornych w danym środowisku. 

Izolacja przed cieczami stanowi: 

 ochronę obiektów budowlanych przed substancjami uwalniającymi się z warstw podłoża obiektu lub przed 
środowiskiem korozyjnym 

 ochronę obiektów budowlanych przed wyciekami substancji z ciągów technologicznych lub z miejsc ich 
magazynowania (roztwory kwasów, zasad oraz ich soli, węglowodory, rozpuszczalniki itp.) 

3.3 Renowacja wilgotnych ścian 

Zagadnienie renowacji wilgotnych ścian obejmuje zestaw środków 
obejmujących hydroizolację, osuszanie i rozwiązania budowlano-
techniczne. Taki zestaw środków jest zwykle realizowany na 
obiektach, w których pierwotne zabezpieczenie konstrukcji przed 
wpływem wody zawiodło lub nie zostało wcale zastosowane. 

Renowacja powinna zapewnić trwałe zmniejszenie obciążenia 
obiektu przez wodę i spełnienie wymagań wynikających z norm dla 
obiektów budowlanych według rodzaju konstrukcji chronionej lub 
środowiska. 

Projekt środków naprawczych zazwyczaj oparty jest na badaniach 
obiektu budowlanego. 

Prace badawcze zwykle obejmują: 

 ocenę stanu technicznego obiektu lub jego części 

 określenie zasolenia i wilgotności muru 

 ustalenie warunków hydrogeologicznych w miejscu lokalizacji obiektu i w jego otoczeniu 

 ocena istniejących lub zaprojektowanych warunków wewnętrznego środowiska chronionego (ochrona 
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termiczna, wentylacja, ogrzewanie itd.) 

 metody ustalania i oceny poszczególnych rodzajów prac badawczych (ČSN P 73 0610) 

Na podstawie oceny prac badawczych wybierane są bezpośrednie lub pośrednie metody renowacji obiektu. 
Określone są one bliżej w projekcie renowacji wilgotnych ścian. 

 

Z różnych metod bezpośredniej renowacji obiektu w systemie FATRAFOL-H stosuje się w szczególności: 

 metody mechaniczne – wycinanie szczeliny lub 
wyburzanie otworów w konstrukcjach ścianowych 
z wstawieniem folii lub płyty hydroizolacyjnej, 
wyklinowanie i następnie wypełnienie szczeliny 
zaprawą cementową wysokiej jakości (Detal 804H) 

 metody izolacji powietrznej – sposób wentylacji 
naturalnej lub wymuszonej polega na stworzeniu 
szczelin wentylacyjnych wzdłuż konstrukcji pionowych 
i poziomych, np. za pomocą folii profilowanych ze 
sztywnych tworzyw sztucznych (Detal 805H) 

Z metod pośrednich renowacji wilgotnych ścian stosowane są 
w szczególności systemy drenażu, modyfikacje techniczne 
terenu, umożliwienie naturalnego wsiąkania itd. 

Bardzo ważną częścią całego procesu renowacji wilgotnych ścian jest kontrola skuteczności wykonanych prac, która 
obejmuje pobieranie próbek w wybranych miejscach oraz ich ocenę. Czynności te są zwykle opisane w 
harmonogramie kontroli funkcjonalności, konserwacji i okresów wykonywania renowacji. Taki harmonogram należy 
opracować dla wszystkich konstrukcji i czynności hydroizolacyjnych. Autorem takiego planu jest zwykle autor projektu 
środków naprawczych. 

Osuszanie konstrukcji budowlanych to długotrwały proces, na który wpływa cały szereg aspektów technicznych 
(grubość ściany, rodzaj muru, stopień pierwotnej wilgotności, sposób wentylacji i ogrzewania pomieszczeń itd.), 
i może trwać nawet kilka lat. 

x
x
x
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3.4 Ochrona obiektów budowlanych przed przedostawaniem się radonu z podłoża 

3.4.1 Pochodzenie radonu w podłożu 

Radon (symbol chemiczny Rn) jest obojętnym naturalnym radioaktywnym gazem bez koloru, smaku i zapachu. Jest 
jednym z produktów szeregu promieniotwórczego, który występuje w powietrzu, glebie i wodzie. Naturalne tło 
promieniotwórcze jest stałym elementem naszych warunków życiowych. Radon w różnych stężeniach obecny jest 
praktycznie we wszystkich gruntach fundamentowych na działkach budowlanych. Radon nieustannie ulatnia się i 
przenika do środowiska zewnętrznego ze struktury skał w podłożu obiektów budowlanych lub poprzez przylegające 
(kontaktowe) poziome i pionowe konstrukcje podziemne budynków przenika do ich pomieszczeń wewnętrznych. 
Pod kątem ochrony przed promieniowaniem istotny jest przede wszystkim izotop radonu 222Rn. Radon jest 
najcięższym znanym pierwiastkiem gazowym z czasem połowicznego rozpadu 3,8 dnia. Radon rozpada się na 
izotopy metali ciężkich (ołów, bizmut i polon), które przyczepiają się do cząstek aerozoli i wraz z nimi wdychane są do 
płuc. Tym samym następuje bezpośrednie napromieniowanie tkanki pęcherzyków płuc promieniowaniem alfa i beta z 
ryzykiem zachorowania na raka płuc. 

Radon przedostaje się do budynków na dwa sposoby: 

 dyfuzja strukturami kapilarnymi materiału budowlanego 

 konwekcja w szczelinach i pęknięciach w konstrukcjach budowlanych 

Szkodliwość długotrwałego oddziaływania promieniowania na organizm człowieka znana jest już długo i została 
zdefiniowana jako „dawka skuteczna―. Wraz ze zwiększającą się dawką promieniowania rośnie ryzyko dla zdrowia. 
Republika Czeska należy do krajów z największym średnim stężeniem radonu w mieszkaniach na skalę światową. 
Zgodnie z rosnącymi wymaganiami odnośnie charakterystyki energetycznej budynków rosną także wymagania 
dotyczące szczelności konstrukcji kopertowych. Coraz bardziej uszczelniane budynki są tym samym przyczyną 
wzrostu stężenia radonu w pomieszczeniach. Prawidłowa wentylacja nabiera coraz większego znaczenia. 

3.4.2 Wymagania, przepisy prawne 

Obecnie w Republice Czeskiej obowiązują następujące regulacje: 

 Ustawa nr 18/1997 Dz. U., z późniejszymi zmianami (Prawo atomowe) 

 Rozporządzenie nr 307/2002 Dz. U. o ochronie radiologicznej, z późniejszymi zmianami 

 ČSN 73 0601 „Ochrona obiektów budowlanych przed radonem z podłoża― 

3.4.3 Podstawowe zasady projektowania i oceny izolacji przed radonem 

Projekt zabezpieczenia przed radonem powinien być zgodny 
z Rozporządzeniem Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego nr 307/2002 Dz. U. o ochronie radiologicznej, które 
określa zalecane wartości AOR (Aktywność objętościowa radonu): 

 200 Bq.m-3 dla nowych budynków 

 400 Bq.m-3 dla istniejących budynków 

Ochrona przed radonem projektowana jest zgodnie z ČSN 73 0601. 
Na podstawie indeksu radonowego działki i informacji na temat 
budowy (sposób wykonania fundamentów, osadzenia budynku w 
terenie, podsypka żwirowa, rodzaj ogrzewania, intensywność 
wentylacji itd.) projektowane są potem konkretne zabezpieczenia 
antyradonowe. 

W izolację przed radonem powinny zostać wyposażone obiekty 
z pomieszczeniami, w których przebywają ludzie. 

W przypadku niskiego indeksu radonowego wystarczającą ochronę budynku może stanowić hydroizolacja wykonana 
w sposób całościowy i ciągły na całej powierzchni kontaktowej obiektu. Przy średniej wartości indeksu radonowego 
budynku obiekty muszą być chronione za pomocą izolacji przed radonem, która powinna spełniać następujące 
wymagania: 

 należy określić współczynnik dyfuzji radonu w izolacji i na połączeniach 

 rozciągliwość izolacji powinna być taka, aby dla danego rodzaju fundamentów i danego wykonania 
konstrukcyjnego dolnej części budowy wytrzymała odkształcenia graniczne 

 trwałość izolacji powinna odpowiadać zaprojektowanej żywotności budynku zgodnie z ČSN EN 1990 

 izolacja powinna spełniać wszystkie pozostałe wymagania stawiane dla hydroizolacji 
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W przypadku przekroczenia granicznej aktywności objętościowej radonu w podłożu sama izolacja przed radonem nie 
wystarczy. Za graniczne uważane są następujące wartości: 

 200 kBq/ m
3 
w przypadku niskiej przepuszczalności podłoża 

 140 kBq/ m
3 
w przypadku średniej przepuszczalności podłoża 

 60 kBq/m
3
 w przypadku wysokiej przepuszczalności podłoża 

Poniższe dodatkowe działania przeciw radonowi należy wykonać także w przypadku, gdy w obiekcie będzie 
instalowane ogrzewanie podłogowe, lub gdy pod budynkiem wykonano warstwę drenażu o wysokiej 
przepuszczalności. Proponowane dodatkowe działania w celu ochrony przed radonem to: 

 system wentylacji podłoża 

 warstwa wentylacyjna w konstrukcji kontaktowej 

 podłoże izolacyjne 

Dotychczasowe doświadczenia oraz wyniki badań i pomiarów potwierdzają, że do najskuteczniejszych barier 
antyradonowych w budynkach należy spoista powłoka hydroizolacyjna z gazoszczelnymi połączeniami i przepustami 
z folii ze zmiękczonego PVC lub FPO, ewentualnie z folii PE-HD lub PE-LD. 

3.4.4 Procedura przy projektowaniu zabezpieczeń antyradonowych 

3.4.4.1 Wybór ocenianych pomieszczeń budynku 

Wybór pomieszczeń budynku, które będą oceniane, powinien być wynikiem współpracy autora obliczeń 
z projektantem lub zamawiającym. Wybrane pomieszczenie (lub pomieszczenia) powinno być najbardziej zagrożone 
pod kątem występowania i wpływu radonu z racji swego położenia w obiekcie i charakteru eksploatacji. Oznacza to 
pomieszczenie z największą powierzchnią kontaktową konstrukcji budowlanych z aktywnym podłożem (naturalny 
grunt, podłoże skalne, nasypy, zasypki itp.). Zazwyczaj jest to pomieszczenie mieszkalne, w którym suma czasu 
pobytu wszystkich osób, które mogą w niej przebywać, wynosi w ciągu roku więcej niż 1 000 godzin. Nieodzownym 
kryterium wyboru ocenianego pomieszczenia krytycznego jest przepisowa (lub rzeczywista) intensywność jej 
wentylacji, to znaczy wielokrotność wymiany powietrza w pomieszczeniu na godzinę. 

3.4.4.2 Projektowana wartość współczynnika dyfuzji "D" radonu w wybranej folii 

Współczynnik dyfuzji radonu w izolacji jest stałą materiałową, określającą stopień przenikania radonu przez materiał. 
Materiały typu PVC-P, PVC-U, FPO i PE-HD wykazują ogólnie bardzo niską dyfuzję radonu. 

Wszystkie folie hydroizolacyjne w systemie FATRAFOL-H stosowane do hydroizolacji dolnych części budynków były 
oceniane pod kątem przepuszczalności radonu przez akredytowane Laboratorium badawcze nr 1048, OL 124 przy 
ČVUT Praha. Ich wartości współczynnika dyfuzji ustalone zgodnie z metodologią K124/02/95 zostały 
udokumentowane w odpowiednich protokołach badawczych – patrz Tabela 29. Współczynniki dyfuzji radonu na 
powierzchni i w połączeniach oznaczają wartości zmierzone. 

Do obliczeń za pomocą oprogramowania „Radon 2006― zalecamy podstawienie wartości współczynnika dyfuzji radonu 
zawartych w bazie danych programu obliczeniowego lub w kolumnie wartość obliczona. Wartość obliczona oznacza 
sumę średniej wartości i prawdopodobnego błędu, przy czym uwzględniana jest wyższa wartość z wartości 
określonych dla materiału i dla połączenia. 

Tabela 29: Współczynnik dyfuzji radonu dla folii hydroizolacyjnych w systemie FATRAFOL-H 

Rodzaj folii 
hydroizolacyjnej 

Materiał 

Współczynnik dyfuzji radonu w izolacji "D" [m
2
.s

-1
] 

Protokół badawczy 
laboratorium K 124 w powierzchni w połączeniu 

obliczona 
wartość 

FATRAFOL 803 PVC-P 7,0.10
-12

 10,0.10
-12

 12,7.10
-12

 nr 124201/95 

FATRAFOL 803/V PVC-P 13,0.10
-12

 12,0.10
-12

 14,0.10
-12

 nr 124035/2012 

FATRAFOL 813/V PVC-P 16,0.10
-12

 14,0.10
-12

 18,0.10
-12

 nr 124035/2010 

FATRAFOL 813/VS PVC-P 11,0.10
-12

 10,0.10
-12

 12,0.10
-12

 nr 124034/2012 

EKOPLAST 806 PVC-P 5,2.10
-12

 4,2.10
-12

 6,4.10
-12

 nr 124208/95 

STAFOL 914 PVC-P 7,3.10
-12

 5,1.10
-12

 7,4.10
-12

 nr 124212/97 

EKOTEN 915 PE-HD 3,8.10
-12

 2,7.10
-12

 4,6.10
-12

 nr 124210/95 

FATRAFOL P 922 FPO 30,0.10
-12

 18,0.10
-12

 33,0.10
-12

 nr 124027/2011 

SANOTEN 1116 PE-LD 4,9.10
-12

 2,9.10
-12

 5,4.10
-12

 nr 124028/2012 
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3.4.4.3 Obliczenie izolacji antyradonowej 

Do zaprojektowania zabezpieczeń przed radonem za pomocą programu obliczeniowego „Radon 2006― konieczne są 
następujące dane: 

 stężenie radonu w podłożu – trzeci kwartyl Cs [kBq.m
-3

 ] 

 gazoprzepuszczalność podłoża 

 intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniu n [hod
-1

] 

 typ obiektu (nowy, istniejący) 

 objętość ocenianego pomieszczenia Vk [m
3
] 

 pozioma powierzchnia kontaktowa Ap [m
2
] 

 pionowa powierzchnia kontaktowa As [m
2
] 

 sposób wentylacji podłoża 

 wartość współczynnika dyfuzji radonu w izolacji D [m
2
.s

-1
] 

 

Wynikiem obliczenia jest wymagana grubość izolacji lub ilość warstw wybranej grubości izolacji, konieczna dla 
osiągnięcia wymaganego działania antyradonowego. 

Dotychczasowa praktyka dowodzi, że w przypadku niskiego i średniego indeksu radonu na działce foliowa powłoka 
hydroizolacyjna pełni funkcję izolacji przed radonem z dużym zapasem bezpieczeństwa. 

Dla przypadków, gdy oceniane pomieszczenie nie posiada pionowej powierzchni kontaktowej z podłożem, poniższy 
wykres słupkowy zawiera przykłady stosowania wybranych folii w charakterze izolacji przed radonem, jak również 
izolacji przed wodą o różnej aktywności hydrofizycznej. 

Maksymalne dopuszczalne stężenia radonu w podłożu dla wybranych typów i grubości folii 
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niska paroprzepuszczalność 

 
średnia paroprzepuszczalność 

 

wysoka paroprzepuszczalność 

 

przy przekroczeniu stężenia Rn 
w podłożu 200/140/60 kBq/m3 
dla niskiej/średniej/wysokiej 
przepuszczalności podłoża sama 
izolacja przed radonem nie jest 
wystarczająca i konieczne są 
kolejne zabezpieczenia 
antyradonowe (wentylacja 
podłoża lub warstwa 
wentylacyjna w konstrukcji 
kontaktowej) 

  STAFOL 914 
grubość folii 0,70 mm 

wilgoć gruntowa 

FATRAFOL 803 
grubość folii 1,0 mm 

woda ściekająca 

FATRAFOL 803 
grubość folii 1,5 mm 
woda pod ciśnieniem 

 

 
Notatka: Obliczenie zostało wykonane dla niepodpiwniczonego pomieszczenia mieszkalnego o wysokości 2,60 

m i intensywności wymiany powietrza 0,3 godz.-1 z wyłącznie poziomą (podłogową) powierzchnią 
będącą w kontakcie z podłożem. 

3.4.4.4 Wykonywanie izolacji przed radonem 

Wymagania dotyczące wykonania foliowej izolacji przed radonem są w zasadzie zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
wykonania powłoki hydroizolacyjnej będącymi treścią niniejszej IKT. 
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4. Procedury przygotowania technicznego prac hydroizolacyjnych 

4.1 Dokumenty do przygotowania 

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy opierać 
się na poniższych dokumentach: 

 wyniki badań hydrogeologicznych i radonowych 

 informacja z planu zagospodarowania przestrzennego 

 rodzaj obciążenia hydrofizycznego 

 specyfikacja środowiska korozyjnego 

 informacja o eksploatacji w środowisku chronionym 

 informacja o projektowanej żywotności i 
przewidywanych cyklach renowacji 

 wymagania dotyczące niezawodności hydroizolacji 

 określenie dostępności warstwy hydroizolacyjnej 

 wymagania organów administracji państwowej 
(administratorzy sieci, urząd ochrony zabytków, urząd budowlany itd.) 

 wymagania towarzystwa ubezpieczeniowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania hydroizolacji jest projektowa dokumentacja wykonawcza. W przypadkach, 
gdy dokumentacja projektowa nie została opracowana, za projekt odpowiada firma wykonawcza. 

4.2 Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem wykonywania hydroizolacji należy określić zużycie materiałów dla: 

 powierzchni poziomej 

 powierzchni pionowej 

 wzmocnienia rogów i krawędzi 

 mocowania 

 zakończenia hydroizolacji na konstrukcjach pionowych 

 obróbki szczelin dylatacyjnych 

 obróbki detali 

 warstwy podkładowej, ochronnej i oddzielającej 

Należy również określić sposób układania kolejnych warstw, wymagania dotyczące etapowego wykonywania izolacji, 
przerw technologicznych, sposób ochrony hydroizolacji itd. 

Wynikiem prac przygotowawczych są poniższe pisemne dokumenty: 

 specyfikacja materiałów 

 wzorcowe składy hydroizolacji 

 szkice detali 

 procedura technologiczna  

 budżet (kalkulacja kosztów) 
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5. PROCEDURY TECHNOLOGICZNE 

5.1 Warunki zewnętrzne wykonywania prac hydroizolacyjnych 

5.1.1 Przygotowanie placu budowy 

Odbiór placu budowy, tj. generalnie odbiór 
stanowiska pracy zgodnie z rozporządzeniem 
rady ministrów nr 591/2006 Dz. U., w sprawie 
minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia podczas pracy na placach 
budowy, w tym zakończonych konstrukcji nośnych, 
wszystkich konstrukcji zakończeniowych, 
krawędziowych i przejściowych oraz innych na stałe 
wbudowanych elementów, przeprowadza 
przedstawiciel firmy wykonawczej (kierownik 
budowy, kierownik ekipy roboczej) w obecności 
głównego kierownika budowy nadrzędnego 
wykonawcy inwestycji, nadzoru inwestorskiego i 
innych osób do tego uprawnionych. 

Podczas odbioru placu budowy należy sprawdzić 
wzrokowo kompletność wykonania konstrukcji 
podłoża i konstrukcji ścian i wszystkich przepustów w hydroizolacji. W szczególności należy zadbać o zgodność 
rzeczywistego wykonania z aktualną projektową dokumentacją wykonawczą. 

Nie należy rozpoczynać prac na konstrukcjach podłoża, które nie zostały odebrane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. O odbiorze placu budowy należy dokonać wpisu w dzienniku budowy w następującym zakresie: 

 data i godzina odbioru placu budowy 

 dokładne określenie przekazanego placu budowy przy pomocy osi modularnych ( schemat lub szkic) 

 stan placu budowy lub stanowiska pracy w odniesieniu do BHP, ochrony ppoż. i EMS 

 ewentualne usterki i niedoróbki 

 podpisy osoby przekazującej i odbierającej. 

Podczas odbioru placu budowy zaleca się wykonanie dokumentacji zdjęciowej istniejącego stanu. 

W ramach procesu odbioru placu budowy należy zabezpieczyć i określić w szczególności: 

 miejsce do magazynowania materiałów oraz sposób ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
działaniem czynników atmosferycznych i kradzieżą 

 bezpieczne dojścia do placu budowy i miejsca montażu 

 bezpieczny i ekonomiczny sposób transportu poziomego i pionowego 

 powierzchnie przeznaczone do magazynowania materiału bezpośrednio na konstrukcji nośnej lub podłożu 
z uwzględnieniem dopuszczalnych obciążeń 

 punkty przyłączenia energii el. 230/400 V zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym pomiary zużycia 

 sposób postępowania z odpadami (sortowanie, ekologiczna utylizacja, dokumenty) 

 niezbędne środki zapewnienia zgodności z trybem realizacji budowy i wymagań przepisów bezpieczeństwa, 
prawnych i higieniczno-sanitarnych oraz norm 

 sposób koordynacji robót budowlanych i innych czynności wykonywanych jednocześnie i sukcesywnie na 
budowie 

 badania szczelności i jakości robót – odbiory częściowe robót. 

5.1.2 Warunki pracy 

Wykonywanie większości hydroizolacji z folii PVC-P możliwe jest w temperaturze powietrza powyżej -5 °C, a 
w przypadku folii na bazie FPO od -10 °C. Podczas układania w niskiej temperaturze dochodzi do zmian wymiarów 
folii (kurczenie), które mogą po ogrzaniu materiału doprowadzić do pofalowania powłoki hydroizolacyjnej. Powyższe 
zjawisko nie wpływa na funkcjonalność i żywotność powłoki hydroizolacyjnej. Maksymalna zalecana temperatura 
powietrza do układania folii wynosi +40 °C. Jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej +15 °C, łączenie folii można 
wykonywać wyłącznie metodą gorącego powietrza. Przy niskich temperaturach zaleca się przechowywanie folii w 
ogrzewanym pomieszczeniu. Podczas opadów deszczu i śniegu prace należy przerwać. 

Jeśli nie podjęto adekwatnych środków zabezpieczających, z uwagi na ryzyko uszkodzenia (nadpalenia) folii 
obowiązuje, przez cały czas wykonywania prac hydroizolacyjnych, zakaz palenia, stosowania otwartego płomienia, 
spawania łukiem elektrycznym lub płomieniem, cięcia szlifierką kątową itd. 
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Przed dokończeniem warstwy ochronnej hydroizolacji należy uniemożliwić wchodzenie osób postronnych na 
niezabezpieczoną folię hydroizolacyjną bądź wykonywanie jakichkolwiek następnych prac budowlanych. 

 

5.2 Procedury robocze 

5.2.1 Przygotowanie konstrukcji podłoża 

Wykonanie konstrukcji podłoża (płaskość, nośność itp.) powinno spełniać wymagania wymienione w artykule 3.1.2. 

Powierzchnia podłoża powinna być przed rozpoczęciem prac hydroizolacyjnych starannie oczyszczona i należy z niej 
usunąć wszelkie obce przedmioty (gwoździe, kawałki szkła, kamienie, resztki zaprawy itp.). Powierzchnie o słabej 
jakości należy wzmocnić za pomocą zaprawy drobnoziarnistej lub szlifowania. 

Stalowe podłoża należy oczyścić z resztek metalu po spawaniu. Ostre, wystające krawędzie powinny być oszlifowane. 

5.2.2 Układanie i łączenie włókniny podkładowej 

Podkładowe warstwy włókniny, stanowiące część zespołu warstw hydroizolacji, układane są na podłoże luźno 
na zakładkę o szerokości co najmniej 50 mm. Orientacja poszczególnych pasów włókniny oraz ich zakładów nie jest 
decydująca. Cała powierzchnia podłoża powinna być zakryta włókniną, tak aby nie doszło jej przesunięcia lub 
zmarszczenia. 

Zasady układania włókniny podkładowej: 

 zakłady pasów zgrzewane są tylko punktowo gorącym powietrzem (Detal 201H) 

 na powierzchniach poziomych włóknina nie jest mocowana, można ją jednak według potrzeby tymczasowo 
obciążyć lub przykleić w ramach montażu 

 na powierzchniach pionowych i ukośnych włókninę należy najpierw tymczasowo mechanicznie przymocować 
przy górnej krawędzi powierzchni gwoździami lub przez zagięcie o krawędź i obciążenie. Następnie włókninę 
należy zamocować na stałe za pomocą elementów mocujących powłoki hydroizolacyjnej. 

5.2.3 Układanie i łączenie folii hydroizolacyjnych 

Pasy folii hydroizolacyjnej rozwijane są na podłożu z rolek, tak aby zakładka wynosiła co najmniej 50 mm (zakłady 
boczne i czołowe). Ich długość należy regulować według potrzeby przez odcięcie. Między sąsiednimi pasami folii 
zaleca się przesunąć zakłady czołowe jeden wobec drugiego co najmniej o 100 mm (tzw. układanie na zrąb). 

Orientacja pasów folii oraz ich zakładów wobec budynku i kierunku oddziaływania wody nie jest decydująca. 
W przypadku izolacji pionowych poszczególne pasy folii mają zazwyczaj pionową orientację. 
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Pasy folii należy po ewentualnym dodatkowym umocowaniu zgrzać. 

 

5.2.3.1 Mocowanie hydroizolacji 

Hydroizolacja może być zamocowana według typu folii za pomocą liniowych elementów przytwierdzających lub 
metodą mocowania punktowego. 

5.2.3.1.1 Mocowanie liniowe 

Liniowe elementy przytwierdzające do mocowania hydroizolacji pionowej z folii PVC-P to: 

 profile z twardego PVC NOVODUR 

 profile z blachy powlekanej FATRANYL-L 

 pasy szczelinowe 

Liniowe elementy przytwierdzające do mocowania hydroizolacji pionowej z folii FPO to: 

 płyty PE-HD o grubości od 4 mm do 8 mm 

 profile z blachy powlekanej 

 listwy z blachy nierdzewnej 

Liniowe elementy przytwierdzające do mocowania hydroizolacji pionowej z folii PE to: 
• płyty PE-HD o grubości od 4 mm do 8 mm 
• listwy z blachy nierdzewnej 

Zasady montażu liniowych elementów przytwierdzających: 

 zazwyczaj montowane są one po przykryciu podłoża włókniną, która tym samym 
jest również przymocowana 

 na ścianach o wysokości do 5 m umieszczane są zwykle tylko na ich górnej 
krawędzi, na wyższych ścianach w kilku poziomach jeden nad drugim (Detal 
209H) 

 elementy o długości 2 m należy układać z zachowaniem szczelin kontaktowych 
o szerokości co najmniej 2 mm lub na zakładkę 

 do warstwy podłoża mocowane są punktowo za pomocą odpowiednich 
elementów mocujących w odstępach od 250 mm do 500 mm. Łeb elementu 
mocującego powinien szczelnie przylegać do elementu przytwierdzającego, który 
powinien przylegać do podłoża. Zalecane są elementy mocujące z zaokrąglonym 
łbem 

 połączenie górnej krawędzi wykończeniowej listwy ścianowej i konstrukcji podłoża 
należy uszczelnić uszczelniaczem polimerowym PU lub MS (Detal 701H) 

5.2.3.1.2 Mocowanie punktowe 

Mocowanie punktowe wykonywane jest według potrzeby na podłużnych zakładkach pasów lub na powierzchni pasów 
za pomocą elementu mocującego z podkładką o średnicy co najmniej 40 mm według następujących zasad: 

 na powierzchni poziomej na obwodzie izolowanego odcinka w odstępach ok. 1 m 

 na powierzchniach pionowych w podłużnych lub poprzecznych zakładkach folii. Umieszczenie elementów 
mocujących w zakładkach musi umożliwiać wykonanie jednolitego połączenia o szerokości co najmniej 30 mm 

 poza zakładkami pasów folii zgodnie z rozwiązaniem konstrukcyjnym (Detal 703H). Element mocujący jest 
następnie wodoszczelnie zakryty łatą za pomocą zgrzewania. 
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5.2.3.2 Łączenie folii hydroizolacyjnych 

Wszystkie połączenia folii hydroizolacyjnej między poszczególnymi pasami mogą być wykonywane metodą 
zgrzewania gorącym powietrzem, gorącym klinem, przez dodanie materiału, ew. na zimno za pomocą rozcieńczalnika 
L-494. W przypadku hydroizolacji przed wodą pod ciśnieniem należy wszystkie połączenia wykonać metodą 
zgrzewania gorącym powietrzem. Połączenia folii hydroizolacyjnej z kształtkami przestrzennymi i z profilami 
mocującymi wykonywane są za pomocą gorącego powietrza, ew. ekstruzji z dodanym materiałem. 

Następujące sposoby łączenia można użyć do poniższych typów folii hydroizolacyjnych: 

 zgrzew jednolity wykonany gorącym powietrzem za pomocą ręcznego aparatu zgrzewającego – dla folii z PVC-
P i FPO 

 zgrzew jednolity wykonany gorącym powietrzem za pomocą automatu zgrzewającego - dla folii z PVC-P i FPO 

 zgrzew podwójny wykonany gorącym powietrzem za pomocą automatu zgrzewającego - dla folii z PVC-P i FPO 

 połączenie wykonane gorącym klinem - dla folii z PVC-P, FPO, PE-LD*’ i PE-HD 

 połączenie wykonane ekstruzją - dla folii z PE-HD, przede wszystkim jako uzupełniająca metoda obróbki detali 

 połączenie wykonane rozcieńczalnikiem L-494 (THF) - dla folii z PVC-P 

*) folie PE-LD (SANOTEN 1116) w przypadku hydroizolacji obciążonych tylko wilgocią gruntową można zgrzewać 
także za pomocą urządzeń do zgrzewania gorącym powietrzem z płynną regulacją temperatury. 

W zależności od warunków brzegowych w miejscu aplikacji (rodzaj i grubość folii, temperatura i wilgotność powietrza, 
prędkość i kierunek wiatru, ekspozycja folii na promienie słoneczne itp.) należy ustawić parametry zgrzewania 
(temperatura, prędkość, docisk), które należy zweryfikować za pomocą próbnego zgrzewu o długości ok. 1 m. 
Obsługa aparatu zgrzewającego powinna na bieżąco obserwować ustawione wartości i jakość wykonanego zgrzewu. 
W przypadku wyraźnej zmiany warunków brzegowych należy zmodyfikować i sprawdzić ustawione parametry. 

5.2.3.2.1 Zgrzewanie folii gorącym powietrzem 

Zgrzewanie folii z PVC-P i FPO gorącym powietrzem obejmuje podgrzanie łączonych powierzchni do stanu 
plastycznego strumieniem powietrza wychodzącego z dyszy urządzenia do zgrzewania gorącym powietrzem 
i następnie ściśnięcie połączenia. Według tego, jak postępuje topnienie masy, zgrzewarka przesuwana jest w 
kierunku osi podłużnej zgrzewu i łączone krawędzie dociskane są do siebie ręcznym wałkiem lub kółkiem dociskowym 
w przypadku automatów zgrzewających. Do łączenia zakładów folii stosowana jest zwykle dysza zgrzewająca o 
szerokości 40 mm, wsunięta do połączenia w taki sposób, aby krawędź dyszy wystawała o ok. 3 - 4 mm i szerokość 
połączenia jednolitego wynosiła co najmniej 30 mm. 

Odporność na temperaturę i temperatury zgrzewania patrz punkt 2.1.2. 

Typy połączeń oraz ich zwykłe wymiary w mm, patrz Rysunek 5, Rysunek 6 i Rysunek 7. 

 
Rysunek 5: Zgrzew jednolity wykonany gorącym powietrzem za pomocą ręcznego aparatu zgrzewającego 

 
Rysunek 6: Zgrzew jednolity wykonany gorącym powietrzem za pomocą automatu zgrzewającego 

 

Rysunek 7: Zgrzew podwójny wykonany gorącym powietrzem za pomocą automatu zgrzewającego 
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5.2.3.2.2 Zgrzewanie folii gorącym klinem 

Zgrzewanie folii na bazie PVC-P, FPO, PE-LD i PE-HD 
gorącym klinem polega na nadtopieniu powierzchni obu 
przeciwległych folii klinem podgrzanym do temperatury 
zgrzewania i następnie ściśnięciem obu stopionych 
powierzchni do siebie za pomocą wałków dociskowych 
(napędowych). Powierzchnie łączonych folii w miejscu 
zgrzewu powinny być suche i czyste, bez wad powierzchni 
(zadrapań, wgnieceń itp.). Zalecany zakład folii dla połączenia 
jednolitego zgrzewu wynosi 50 mm, dla podwójnego zgrzewu 
85 mm. 

Temperatura zgrzewania podczas zgrzewania klinem jest 
ogólnie niższa niż podczas zgrzewania folii gorącym 
powietrzem. 

Podczas zgrzewania jest konieczne, aby obsługa 
nieprzerwanie obserwowała ustawione wartości i jakość zgrzewu za klinem. Ciśnienie między wałkami dociskowymi 
należy ustawić na taką wartość, aby ze zgrzewu wyciskana była tylko minimalna ilość gorącej roztopionej masy. 

Podczas spawania przy niskich temperaturach atmosferycznych zaleca się ogrzewanie wstępne miejsca połączenia 
gorącym powietrzem, ewentualnie zastosować odpowiedni sposób ochrony zgrzewanego miejsca przed utratą ciepła i 
wykonywać częstsze badania jakości zgrzewu. 

Typy połączeń oraz ich zwykłe wymiary w mm, patrz Rysunek 8 i Rysunek 9. 

 

Rysunek 8: Zgrzew jednolity wykonany gorącym klinem 

 

Rysunek 9: Zgrzew podwójny wykonany gorącym klinem 

5.2.3.2.3 Łączenie folii metodą ekstruzji 

Zgrzewanie ekstruzyjne folii PE-HD polega na wyciskaniu roztopionej masy zgodnego materiału (zazwyczaj drut 
spawalniczy) wzdłuż krawędzi górnej folii w zakładzie pasów. Stosowany jest przede wszystkim w miejscach 
niedostępnych dla zgrzewania gorącym klinem oraz do obróbki detali (rogi, narożniki, przepusty, poprawiane zgrzewy 
itp.). 
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Zalecany zakład folii w połączeniu wynosi 75 mm. Obie folie należy 
połączyć na zakład za pomocą (pozycyjnego) zgrzewania gorącym 
powietrzem. Powierzchnię należy najpóźniej 1 godzinę przed 
zgrzewaniem przeszlifować (zmatowić) papierem ściernym w 
szerokości ok. 20 mm po każdej stronie od krawędzi górnej folii, a 
jednocześnie należy lekko ściąć krawędź. Nie może dojść do 
wyraźnego zmniejszenia grubości folii. Kolejnym krokiem jest 
zgrzewanie za pomocą maszyny do ekstruzji (wytłaczarki). 
Roztopiony materiał powinien stworzyć regularny ślad (gąsienica), 
który będzie równomiernie dociskany w miejscu zgrzewu dyszą do 
obu łączonych powierzchni. Zalecana szerokość zgrzewu wynosi 30 
mm. Przy ustawianiu temperatur zgrzewania należy postępować 
według wskazówek producenta urządzenia. 

Zgrzewanie w trakcie opadów deszczu, śniegu oraz podczas mgły 
jest zabronione. 

Zwykłe wymiary połączenia w mm, patrz Rysunek 10. 

 

Rysunek 10: Połączenie ekstruzyjne folii z PE-HD z dodanym materiałem 

5.2.3.2.4 Łączenie folii rozcieńczalnikiem L-494 

Łączenie folii PVC-P za pomocą rozcieńczalnika L-494 (THF) można wykonywać wyłącznie na otwartej 
przestrzeni w temperaturze powietrza powyżej +15 °C w suchych warunkach (zalecana względna 
wilgotność powietrza do 65 %). Taki sposób łączenia nadaje się przede wszystkim do łączenia folii na 
powierzchniach poziomych. Na powierzchniach pionowych oraz przy obróbce detali zaleca się 
wykonanie połączeń metodą zgrzewania gorącym powietrzem. Łączenie folii za pomocą rozcieńczalnika 
L-494 nie nadaje się do hydroizolacji obciążanej wodą pod ciśnieniem. 

Łączenie folii hydroizolacyjnych na bazie PVC-P za pomocą rozcieńczalnika L-494 obejmuje nadtrawienie łączonych 
powierzchni folii za pomocą rozpuszczalnika i następnie ściśnięcie łączonych folii. Rozcieńczalnik L-494 nanoszony 
jest między złożone krawędzie folii płaskim pędzlem lub dyszą aplikacyjną. Natychmiast po naniesieniu obie łączone 
powierzchnie należy docisnąć do siebie w taki sposób, aby powstała spójna warstwa bez bąbelków powietrza. 
Odpowiednie ściśnięcie połączenia można osiągnąć na powierzchniach poziomych przez jego obciążenie workiem 
z piaskiem o masie ok. 15 kg i o wymiarach 470x190 mm, który przesuwany jest po wykonanym połączeniu tuż za 
pędzlem. Nadmiar rozpuszczalnika jest w ten sposób wyciskany z połączenia do przodu i na boki. Na powierzchniach 
pionowych i ukośnych należy podczas łączenia za pomocą THF łączyć folie zawsze od dołu do góry. Połączenie 
należy dociskać ręką lub gumowym wałkiem tuż za pędzlem. Nadmiar rozpuszczalnika jest w ten sposób wyciskany 
do góry. 

Krawędzie łączonych pasów folii powinny w miejscu połączenia być czyste, bez kurzu i suche. Szerokość połączenia 
wykonanego za pomocą THF powinna obejmować całą szerokość zakładu, jednak co najmniej 40 mm. 

Podczas łączenia folii na podłożu o niższej wytrzymałości na ściskanie lub z nierównościami (grunt, żwir) i na płytach 
z EPS, XPS (THF rozpuszcza styropian), miejsce połączenia należy zawsze podłożyć sztywną podkładką z materiału 
odpornego na THF. 

W miejscu połączenia trzech pasów (tzw. "połączenie T ") takie połączenie należy po wykonaniu 
zabezpieczyć masą zalewową lub dokładnie wtopić gorącym powietrzem i docisnąć krawędzią 
ręcznego wałka. 

Ostateczna wytrzymałość połączenia wykonanego za pomocą THF zostaje osiągnięta po 24 
godzinach. 
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Zwykłe wymiary połączenia w mm, patrz Rysunek 11. 

 
Rysunek 11: Połączenie jednolite wykonane za pomocą rozcieńczalnika L-494 (THF) na zimno 

5.2.3.2.5 Zabezpieczenie połączenia masą zalewową 

Użycie masy zalewowej zalecane jest dla hydroizolacji obciążonej wodą pod ciśnieniem. Masę zalewową należy 
nanosić wzdłuż krawędzi sprawdzanego zgrzewu wyciskaniem z buteleczki PE przez rurkę w wieczku. Masa 
zalewowa powinna mieć podczas nanoszenia prawidłową konsystencję, którą można zmienić przez dodanie 
rozpuszczalnika THF (rozcieńczalnik L-494). Masę zalewową należy lekko wyciskać z butelki, nie powinna się ona 
rozlewać. 

Dla łatwej kontroli wzrokowej masa zalewowa zwykle posiada inny kolor niż kolor właściwej folii. 

5.2.4 Układanie i łączenie włókniny ochronnej 

Ochronne warstwy tekstylne, które stanowią część zespołu warstw hydroizolacji, należy układać na podłoże luźno 
z zakładami o szerokości co najmniej 50 mm. Orientacja poszczególnych pasów włókniny i ich zakładów nie jest 
decydująca. Powierzchnie powinny być całe zakryte włókniną bez ryzyka jej przesunięcia lub zmarszczenia. 

Zasady układania włókniny ochronnej: 

 zakłady pasów należy zgrzać w sposób ciągły gorącym powietrzem w celu ochrony powłoki hydroizolacyjnej 
przed przenikaniem zanieczyszczeń, obcych przedmiotów, materiału zasypowego, ewentualnie mieszanki 
betonowej między włókninę a folię hydroizolacyjną (Detal 201H) 

 na powierzchniach pionowych i ukośnych włókninę należy zawiesić na wystającej krawędzi warstwy podłoża 
(Detal 207H) 

 w przypadku wyższych ścian włókninę można na powierzchni ściany przykleić punktowo do folii 
hydroizolacyjnej za pomocą uszczelniacza PU. 

5.2.5 Układanie i łączenie oddzielającej folii PE 

Folie PE o zalecanej grubości 0,10 - 0,30 mm stosowane są jako warstwa oddzielająca przeciwko zaciekom 
mieszanki betonowej do włókniny ochronnej. Układana jest bezpośrednio przed betonowaniem z luźnymi zakładami 
ok. 150 mm. Na powierzchniach pionowych zaleca się sklejanie zakładów folii. 

5.2.6 Układanie i łączenie folii profilowanych (kubełkowych) 

5.2.6.1 Układanie folii na powierzchniach poziomych 

Folię profilowaną należy rozwinąć i według potrzeby skrócić nożem. Na podłożu układamy ją luźno na zakład. 
Orientacja pasów jest dowolna. Pasy można według potrzeby tymczasowo obciążyć do czasu instalacji kolejnych 
warstw. 

5.2.6.2 Układanie folii na powierzchniach pionowych 

Rozwinięte pasy folii przycięte według potrzeby układamy na podłożu z orientacją poziomą lub pionową. 

W przypadku orientacji poziomej zwykle układamy folię od dołu w górę. Folię z rolki należy rozwijać sukcesywnie i 
przy górnej krawędzi w przepisowych odstępach przymocować do podłoża za pomocą elementów mocujących. Jeśli 
w konstrukcji już zabudowano warstwę hydroizolacyjną, której grozi perforacja elementami mocującymi, folię 
kubełkową należy mocować wyłącznie przez zasypywanie. 

W przypadku pionowej orientacji pasów rozwijamy je z góry na dół i układamy obok siebie na zakład. Przy górnej 
krawędzi pasy mocujemy za pomocą odpowiednich elementów mocujących. Luźną dolną krawędź folii zabezpieczymy 
według potrzeby przed unoszeniem, np. przez nagarnięcie gleby. 

5.2.6.3 Łączenie folii profilowanych 

Zakład folii kubełkowej wykonywany jest zwykle przez 4 kubełki bez dalszego uszczelniania. W przypadku poziomego 
prowadzenia pasów górna folia nachodzi na folię dolną (tzw. układanie po wodzie). Połączenia poprzeczne 
przesuwane są między sobą o ok. 450 mm. 
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W przypadku pasów wyposażonych na podłużnej krawędzi w taśmę samoprzylepną należy folię najpierw ułożyć 
w prawidłowej pozycji. Przy jednoczesnym zrywaniu folii ochronnej z taśmy samoprzylepnej dociskamy pasy jeden do 
drugiego. Połączenia poprzeczne, pomocnicze i korygujące należy wykonywać systemową dwustronną taśmą klejącą. 

 

5.2.7 Obróbka przejść przez hydroizolację 

5.2.7.1 Obróbka przejść za pomocą prostego kołnierza i uszczelnienia 

5.2.7.1.1 Obróbka przez przewlekanie 

Podczas rozwijania folii należy w miejscu przejścia wyciąć 
otwór z odpowiednim zapasem w celu przeciągnięcia i 
ustawienia folii w prawidłowej pozycji. Na obwód przejścia 
należy nanieść warstwę uszczelniacza w takiej ilości, aby 
po dociśnięciu kołnierza powstało szczelne połączenie. 
Wymiary kołnierza powinny umożliwić wykonanie zgrzewu 
o szerokości co najmniej 30 mm (zalecany zakład folii co 
najmniej 50 mm). W kołnierzu należy wyciąć otwór o 
wymiarach ok. 2/3 do 1/2 wymiaru przechodzącego 
elementu. W przypadku dużych przejść kołnierz powinien 
po ustawieniu w pozycji końcowej wystawać ok. 20 do 30 
mm nad ścianę przejścia. Na obwodzie wyciętego otworu 
należy kołnierz podgrzać gorącym powietrzem i na gorąco 
nawlec na przechodzący element. Przejście należy 
doszczelnić przez dociśnięcie kołnierza do uszczelniacza i 
po obwodzie zgrzać z dolną folią (Detal 401H). 

Zastosowanie: 

 dla miejsc obciążonych wilgocią gruntową oraz do izolacji przed radonem 

 dla wszystkich normalnych przechodzących konstrukcji (zbrojenie stalowe, przewód kanalizacyjny, 
piorunochron, przepust kablowy, inne elementy stalowe itp.) 

 odpowiednia dla wszystkich rodzajów folii 

5.2.7.1.2 Obróbka bez możliwości przewlekania (z rozcięciem folii i kołnierza) 

Rozwiniętą folię należy przeciąć od krawędzi pasa do miejsca przejścia. W folii należy wyciąć otwór o wielkości 
przejścia i ustawić folię w prawidłowej pozycji. Rozciętą folię należy załatać paskiem folii. Rozmiar kołnierza powinien 
umożliwić wykonanie zgrzewu o szerokości co najmniej 30 mm (zalecany zakład folii co najmniej 50 mm). W kołnierzu 
należy wyciąć otwór o wymiarach do ok. 2/3 wymiaru przechodzącego elementu i przeciąć kołnierz, krawędzie 
zaokrąglić. W przypadku dużych przejść kołnierz powinien po ustawieniu w pozycji końcowej wystawać ok. 20 do 30 
mm nad ścianę przejścia. Kołnierz należy owinąć wokół przejścia i zgrzać z dolną folią. Zgrzew kołnierza powinien 
znajdować się poza miejscem załatania dolnej folii. Górną krawędź kołnierza należy doszczelnić uszczelniaczem. 
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Zastosowanie: 

 dla miejsc obciążonych wilgocią gruntową oraz do izolacji przed radonem 

 dla wszystkich normalnych przechodzących konstrukcji (zbrojenie stalowe, przewód kanalizacyjny, 
piorunochron, przepust kablowy, inne elementy stalowe itp.) 

 odpowiednia dla wszystkich rodzajów folii 

5.2.7.2 Obróbka przejść przez kołnierz i pierścień 

Procedura instalacji kołnierza jest, w zależności od możliwości przewlekania przejścia, zgodna z procedurą według 
punktu 5.2.7.1, z wyjątkiem uszczelniacza, którego w tym przypadku nie używa się. 

Pionową część przejścia należy obrobić za pomocą pierścienia z pasa folii o wymaganej szerokości. Pierścień należy 
okręcić wokół przejścia i zgrzać z kołnierzem. Rozciągliwość pierścienia i szczelność owinięcia przejścia można 
zwiększyć przez podgrzanie. Jeśli materiały pierścienia i przejścia można wzajemnie zgrzać (spawać), można je 
zespawać. We wszystkich pozostałych przypadkach pierścień należy doszczelnić uszczelniaczem i na górnej 
krawędzi zabezpieczyć nierdzewną taśmą (Detal 402H). 

Zastosowanie: 

 dla miejsc obciążonych wilgocią gruntową, ściekającą wodą oraz do izolacji przed radonem 

 dla wszystkich normalnych przechodzących konstrukcji (zbrojenie stalowe, przewód kanalizacyjny, 
piorunochron, przepust kablowy, inne elementy stalowe itp.) 

 odpowiednia dla wszystkich rodzajów folii 

5.2.7.3 Obróbka przejść za pomocą kształtek 

Podczas rozwijania folii należy w miejscu przejścia wyciąć możliwie najdokładniejszy otwór w celu przeciągnięcia i 
ułożenia folii w prawidłowej pozycji. W zależności od możliwości przewlekania przejścia, folię należy przeciąć i załatać 
lub pozostawić w całości. Do obróbki detalu należy wybrać otwartą lub zamkniętą kształtkę. Zamkniętą kształtkę 
należy nawlec na przejście i zgrzać z dolną folią, otwartą kształtkę należy nawlec na przejście, zgrzać w pionowej 
części i zgrzać z dolną folią. 

Przy górnej krawędzi kształtkę należy doszczelnić uszczelniaczem i zabezpieczyć nierdzewną taśmą (Detal 405H). 

Zastosowanie: 

 dla miejsc obciążonych wilgocią gruntową, ściekającą wodą oraz do izolacji przed radonem 

 dla wszystkich normalnych przechodzących konstrukcji (zbrojenie stalowe, przewód kanalizacyjny, 
piorunochron, przepust kablowy, inne elementy stalowe itp.) 

 odpowiednia dla folii PVC-P 

5.2.7.4 Obróbka przejść za pomocą stałego i luźnego kołnierza 

Folię hydroizolacyjną należy przeciągnąć przez stały kołnierz. W miejscu śrub i na obwodzie rury okładzinowej 
(ochronnej) należy wyciąć możliwie najdokładniejsze otwory. Folię należy zdjąć i na stały kołnierz nanieść dwie 
równoległe ścieżki uszczelniacza. 

Wzmacniający przykrój folii należy perforować tak samo jak folię. Folię hydroizolacyjną należy z powrotem ułożyć na 
stałym kołnierzu do uszczelniacza i ustawić we właściwej pozycji. Następnie dodać wzmacniający przykrój, który na 
obwodzie należy zgrzać z dolną folią. Na luźny kołnierz nanieść dwie równoległe ścieżki uszczelniacza, założyć 
kołnierz na śruby i równomiernie dokręcić (Detal 404H). 

Między kołnierzami nie może się znajdować zgrzew folii. 

Właściwe uszczelnienie szczeliny między przechodzącym przedmiotem a rurą okładzinową wykonywane jest za 
pomocą komponentów systemowych (segmentowe, rozporowe, pierścień uszczelniający). 

Zastosowanie: 

 dla miejsc obciążonych wodą ściekającą, zatrzymaną i pod ciśnieniem, do izolacji przed radonem 

 dla wszystkich normalnych przechodzących konstrukcji (rurociągi, piorunochron, przepust kablowy itp.) 

 odpowiednia dla wszystkich rodzajów folii 
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5.2.7.5 Obróbka przejść przez hydroizolacyjną masę szpachlową 

Przejścia niezamkniętych kształtów lub trudno dostępne detale przestrzenne w systemie FATRAFOL-H można 
obrobić za pomocą hydroizolacyjnej masy szpachlowej Triflex. Odpowiednio do rodzaju detalu wybieramy 
hydroizolacyjną masę szpachlową wzmocnioną włókniną vlies lub rozproszonymi włóknami (Detal 403H). 

Możliwości aplikacji należy skonsultować z autorem niniejszej IKT. 

Zastosowanie: 

 dla miejsc obciążonych wilgocią gruntową, wodą ściekającą, zatrzymaną i pod ciśnieniem, do izolacji przed 
radonem 

 dla profili otwartych, detali o skomplikowanych kształtach lub trudno dostępnych 

 odpowiednia dla folii PVC-P 

5.2.7.6  Obróbka przejść z materiałów PE-HD 

W przypadku przejść rurociągów z PE-HD przez folię z takiego samego 
materiału można obrobić detal przez przyspawanie płyty z PE-HD 
o grubości od 10 mm do 12 mm do rurociągu. Do takiej płyty należy 
potem przyspawać folię. Wszystkie połączenia należy wykonać za 
pomocą spoiny ekstruzyjnej. 

Zakończenie hydroizolacji nad poziomem gruntu 

Zakończenie hydroizolacji na pionowej ścianie, o ile projekt nie 
rozwiązuje tego w inny sposób, wykonywane jest przez przyspawanie 
krawędzi folii do wcześniej instalowanej ściennej listwy 
wykończeniowej i doszczelnienie jej górnej części odpowiednim uszczelniaczem (Detal 701H, 702H, 703H). 

5.2.8 Wykończenie powierzchni hydroizolacji nad poziomem gruntu 

5.2.8.1 Wykończenie powierzchni cokołów bez docieplenia 

Wykończenie powierzchni cokołów można wykonać albo na folii hydroizolacyjnej albo na folii z  włókniną ochronną. 

Nanoszenie systemu tynkowego bezpośrednio na folię bez ochronnej włókniny można wykonać na dwa podstawowe 
sposoby: 

 bez mocowania folii do podłoża. Na folię nanosimy warstwę odpowiedniego kleju elewacyjnego, do którego 
wciśniemy za pomocą nierdzewnej pacy usztywniającą szklaną tkaninę (siatka szklana). Pacą nanosimy drugą 
warstwę kleju, która stanowi warstwę kontaktową do aplikacji następnej warstwy wykończenia powierzchni (tynk 
cienkowarstwowy, obrzutka tynkarska). Takie rozwiązanie zalecane jest dla wysokości cokołu do ok. 300 mm 
(Detal 706H).  
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 z punktowym mocowaniem folii elementami mechanicznym, które są potem zakrywane łatkami, lub mocowanie 
folii klejem kontaktowym. Folię należy przymocować do podłoża punktowo i elementy mocujące zakryć łatami 
albo można ją nakleić na całą powierzchnię, ew. punktowo.  

 

W razie potrzeby można tkaninę zbrojącą przymocować do folii za pomocą okrągłej łatki z folii. Sposób 
nanoszenia kleju elewacyjnego i tkaniny zbrojącej jest taki sam jak powyżej. Takie rozwiązanie zalecane jest 
dla wysokości cokołu powyżej 300 mm (Detal 705H). 

 

Nanoszenie systemu tynkarskiego wzmocnionego siatką drucianą na włókninę ochronną: 

 nad poziomem zakończenia powłoki hydroizolacyjnej w sposób mechaniczny należy przymocować wkładkę 
nośną z siatki drucianej (Rabitza lub ceramicznego). Przez siatkę na włókninę ochronną aplikujemy natrysk 
cementowy (szpryc). Później wykonujemy obrzutkę tynkarską i końcowe wykończenie powierzchni (licówka, 
stiuk lub inne) (Detal 704H). 
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5.2.8.2 Wykończenie powierzchni cokołów z dociepleniem 

Obróbka cokołów z systemem dociepleniowym (ETICS) wykonywana jest zazwyczaj następującymi sposobami: 

 folię należy kleić punktowo lub całopowierzchniowo bezpośrednio na podłoże za pomocą dwuskładnikowego 
kleju kontaktowego. Na górnej krawędzi folia zakończona jest przez przyspawanie do listwy ściennej. Płyty 
systemu dociepleń są naklejone bezpośrednio na folię (bez włókniny) za pomocą pianki klejącej PU lub 
fasadowej masy klejącej. Kolejne czynności są zgodne z wykończeniem powierzchni systemów dociepleń 
(Detal 702H). 

 

 

 folia jest na górnej krawędzi zakończona przez przyspawanie do ściennej listwy wspólnie z włókniną 
podkładową. Powierzchnia folii jest przymocowana do podkładu punktowo za pomocą odpowiednich elementów 
mocujących. Następuje przyspawanie łatki z folii FATRAFOL 807 warstwą tekstylną do góry. Elementy 
termoizolacyjne są naklejone bezpośrednio na łatki za pomocą pianki klejącej PU lub kleju fasadowego. 
Następne czynności są zgodne z końcowym wykończeniem systemów dociepleń (Detal 703H). 

 

5.2.9 Obróbka doświetlacza w ścianie podziemnej 

Szczególną uwagę należy poświęcić wykończeniu hydroizolacji na obwodzie doświetlacza w ścianie podziemnej. 
Instalacja doświetlaczy okiennych wykonywana jest na wykończoną hydroizolację zwykle po zakończeniu systemu 
dociepleń. Na krawędziach otworu okiennego folia zakończona jest zazwyczaj przy użyciu profili z blachy powlekanej, 
do których będzie przyspawana folia. Elementy mocujące do zamocowania doświetlacza okiennego należy 
zamontować przed instalacją ewentualnego systemu dociepleń. Pozycję elementów mocujących należy wymierzyć 
przez dostawienie korpusu doświetlacza okiennego do pionowej konstrukcji. W hydroizolacji należy wywiercić otwory 
dla elementów mocujących o średnicy określonej przez producenta. Po zainstalowaniu elementów mocujących należy 
perforowaną hydroizolację uszczelnić (Detal 802H) lub obrobić za pomocą kształtki (Detal 803H) – patrz punkt 5.2.7.3. 
Po dokończeniu systemu dociepleń należy zainstalować doświetlacz. Powierzchnie kontaktowe należy uszczelnić 
zgodnie z zaleceniami producenta doświetlacza. 
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5.2.10 Remonty uszkodzonej hydroizolacji 

Jeśli nastąpi naruszenie nienaruszalności powłoki 
hydroizolacyjnej na skutek miejscowego uszkodzenia 
(mechanicznego, oddziaływanie wysokiej temperatury lub 
chemikaliów), naprawę należy dokonać przez zakrycie 
uszkodzonego miejsca łatką z takiej samej folii, o takich 
samych wymiarach i wielkości, przyspawaną na obwodzie 
gorącym powietrzem (Łatka rodzaj 12) lub urządzeniem 
do ekstruzji (dla folii z PE-HD). Zalecamy zaokrąglenie 
łatek o kształcie kwadratowym lub prostokątnym. 

Przed nałożeniem łatki należy folię idealnie oczyścić ze 
wszystkich zanieczyszczeń. Zwykle wystarczy czysta 
woda, ewentualnie woda z detergentem. Mocno 
zanieczyszczone powierzchnie można oczyścić 
alkoholem technicznym, benzyną techniczną, alkoholem 
izopropylowym, środkiem do czyszczenia folii itp. Jeśli 
oczyszczenie folii nie jest możliwe, korzystniejsze jest 
przyspawanie łatki z drugiej strony folii. 

5.3 Powłoki hydroizolacyjne obiektów budowlanych z systemem kontrolnym i renowacyjnym 

W przypadku obiektów z wysokimi wymaganiami dotyczącymi 
zabezpieczenia hydroizolacyjnego i przede wszystkim w obiektach, w 
których zaplanowano wykorzystanie podziemnych pomieszczeń 
znajdujących się poniżej lustra wody podziemnej (garaże podziemne, 
depozyty, urządzenia technologiczne, szpitale itp.), oraz w obiektach, w 
których przedostanie się wody spowodowałoby znaczące szkody, 
zaleca się wykonanie powłoki hydroizolacyjnej z aktywnym systemem 
kontrolnym i renowacyjnym. Chodzi o dwuwarstwowe powłoki 
hydroizolacyjne podzielone na niezależne sektory, których konstrukcje 
umożliwiają trwałą kontrolę szczelności hydroizolacji przez cały okres 
żywotności obiektu budowlanego i planowane renowacje. 

Podstawowa charakterystyka systemu: 

 obie powłoki hydroizolacyjne (warstwy) wykonane są z tej samej folii, którą można zgrzewać 

 każda warstwa hydroizolacyjna może oddzielnie pełnić funkcję powłoki hydroizolacyjnej 

 warstwa drenażowa umieszczona między warstwami hydroizolacyjnymi umożliwia próżniową kontrolę 
szczelności i ewentualną renowację 

 wymiary i rozmieszczenie poszczególnych sektorów określone jest w odrębnym projekcie z uwzględnieniem 
złożoności i ukształtowania obiektu budowlanego oraz innych czynników 

 każdy sektor kontrolny połączony jest z zewnętrznym otoczeniem co najmniej trzema zaworami podłączonymi 
w sposób wodoszczelny z licową warstwą hydroizolacyjną 

 zakończenia rurek do wstrzykiwania są wykonane w dostępnym miejscu wewnątrz budynku i jednoznacznie 
oznakowane 

Aktywny system kontrolny i renowacyjny jest opisany w odrębnej IKT.  
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6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

6.1 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na placu budowy 

Do podstawowych przepisów prawa, które określają wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy należy Ustawa nr 309/2006 Dz.U. (Ustawa 
o zabezpieczeniu dodatkowych warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy pracy), Ustawa nr 262/2006 Dz.U. (Kodeks pracy w aktualnie 
obowiązującym brzmieniu), Rozporządzenie Rady Ministrów nr 
101/2005 Dz.U. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
stanowisk pracy i środowiska pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów nr 
591/2006 Dz.U. w sprawie szczegółowych minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy na placach 
budów, a także Rozporządzenie Rady Ministrów nr 362/2005 Dz.U. w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy pracy na stanowiskach, na których występuje ryzyko upadku 
z wysokości. 

Ogólne obowiązki wykonawcy w zakresie przygotowania i realizacji 
budowy określa Ustawa nr 309/2006 Dz.U. 

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy, 
bezpiecznej pracy maszyn, urządzeń i narzędzi zostały określone 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 378/2001 Dz.U. i skonkretyzowane 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 591/2006 Dz.U. wraz z 
wymaganiami dotyczącymi organizacji robót i działań organizacyjno-
budowlanych. (np. czynności manewrowo-magazynowe, roboty ziemne, roboty betoniarskie, roboty montażowe itd.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów nr 362/2005 Dz.U. określa sposób organizacji robót i działań organizacyjno-
budowlanych, które wykonawca ma obowiązek zapewnić w przypadku robót, przy których wykonywaniu występuje 
ryzyko upadku z wysokości. 

Udostępnianie środków ochrony indywidualnej określa Ustawa nr 262/2006 Dz.U., Kodeks pracy, szczegółowe 
wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
nr 495/2001 Dz.U. 

6.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (nr 133/1985 Dz.U.) jest podstawową normą prawną w zakresie stworzenia 
warunków dla skutecznej ochrony życia i zdrowia osób oraz majątku przed ogniem oraz w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w czasie klęsk żywiołowych i sytuacjach nadzwyczajnych. 

Rozporządzenie nr 246/2001 Dz.U. w sprawie profilaktyki przeciwpożarowej jest aktem wykonawczym powyższej 
ustawy i definiuje podstawowe pojęcia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Konkretne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego zostały określone w innych przepisach, np. 
Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 202/1999 Dz.U. w sprawie warunków technicznych drzwi 
przeciwpożarowych, ustawa nr 102/2001 Dz.U. oraz Ustawa nr 59/1998 Dz.U., o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów 
budowlanych. 

6.3 Ryzyka bezpieczeństwa procesu realizacji 

Podczas wykonywania hydroizolacji w systemie FATRAFOL-H należy przestrzegać wyżej wymienionych przepisów 
BHP, higienicznych i przeciwpożarowych, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, w zakresie robót na budowie. 

Narzędzia elektryczne (zgrzewarki, wiertarki itp.) powinny być podłączane do sieci i obsługiwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Rady Ministrów nr 378/2001 Dz.U. Elektryczne 
przewody przyłączeniowe ręcznych narzędzi elektrycznych i urządzeń na budowie należy konserwować zgodnie z 
zaleceniami ich producentów i okresowo sprawdzane. 

Szczególnej uwagi wymaga praca z klejami i masą zalewową (roztwór PVC w organicznym rozpuszczalniku), a także 
z klejem L-494 do tej masy (tetrahydrofuran). Chodzi o substancje wysoce łatwopalne i praca z nimi wymaga 
przestrzegania standardowych środków ostrożności dla tej kategorii: magazynowanie tylko w odpowiednio 
przygotowanym i oznakowanym magazynie substancji łatwopalnych, zakaz palenia i manipulacji z otwartym ogniem 
podczas pracy, zakaz stosowania w zamkniętych pomieszczeniach. Palący się THF można gasić oprócz zwykłych 
gaśnic również dużą ilością wody. 

Wdychanie par THF powoduje zawroty głowy, ból głowy i nudności. Powyższe objawy jednak szybko ustępują na 
świeżym powietrzu. W przypadku skażenia skóry następuje jej podrażnienie, które ustępuje po dokładnym spłukaniu 
skóry wodą. 

UWAGA! 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

UPADKU 
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W przypadku dostania się THF do oka, oko należy dokładnie płukać dużą ilością wody przez 10 do 15 minut. 
Następnie należy udać się do okulisty. W razie połknięcia THF należy natychmiast wywołać wymioty i w każdym 
przypadku jak najszybciej przetransportować poszkodowanego do lekarza. 

Osoby wykonujące roboty izolacyjne oraz wszystkie inne osoby poruszające się po hydroizolacji powinny zostać 
pouczone, że mokra lub zmarznięta powierzchnia folii jest bardzo śliska i wymaga zachowania szczególnej 
ostrożności podczas poruszania się po niej (dotyczy to również porannej rosy). 

Większość nowo rozpoczętych budów wymaga opracowania systemu profilaktyki ryzyk BHP. Dokument ten stanowi 
część dokumentacji do odbioru placu budowy. Przestrzeganie środków profilaktycznych jest sprawdzane przez 
kierownika budowy, na większych budowach przez inspektora BHP. 
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7. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT W SYSTEMIE FATRAFOL-H 

7.1 Ogólne zasady 

Przeprowadzanie kontroli podlega poniższym ogólnym zasadom: 

 kontrole zapewnia inwestor, którego zwykle reprezentuje NTI. Bieżące kontrole wykonuje kierownik budowy, 
ewentualnie kierownik ekipy roboczej (majster). 

 kontrole w postaci nadzoru autorskiego wykonuje projektant, kolejne kontrole pracownicy IBP i państwowego 
nadzoru budowlanego 

 dla każdego materiału sprawdzana jest zgodność ze specyfikacją według PD, karty techniczne charakterystyki, 
dowody dostawy, zgodność etykiet identyfikacyjnych z dowodem dostawy, integralność opakowania i sposób 
magazynowania 

 sprawdzane są kwalifikacje pracowników do wykonywania danych czynności i przydatność wyposażenia 
technicznego 

 każda zakrywana konstrukcja powinna być przed jej zakryciem sprawdzona i odebrana protokolarnie, np. 
w postaci wpisu do dziennika budowy 

Kontrola zespołu warstw hydroizolacyjnych obejmuje w szczególności: 

 w przypadku konstrukcji podłoża 
o dostępność i stopień zanieczyszczenia 
o kompletność wraz z technologiami 
o przestrzeganie terminów technologicznych (dojrzałość betonu) 
o płaskość i nośność 

 w przypadku warstwy oddzielającej, drenażowej i miękkiej ochronnej (włóknina, folia kubełkowa, mata 
pętelkowa, folia PE lub inne) 

o integralność pokrycia 
o wykonanie zakładów (szerokość zakładów, zgrzewanie) 
o przytwierdzenie 

 w przypadku warstwy hydroizolacyjnej 
o równość i pofalowanie pasów 
o sprawdzenie warunków spawania/zgrzewania (próbna spoina/zgrzew) 
o wykonanie połączeń (szerokość zakładów, zgrzewanie) 
o badanie szczelności połączeń – patrz punkt 7.2 
o obróbka detali (narożniki, kąty, przejścia) 
o uszkodzenia mechaniczne i inne 
o zapewnienie nadzoru po wykonaniu do czasu wykonania twardej warstwy ochronnej 

 w przypadku twardej warstwy ochronnej (wylewka betonowa, jastrych cementowy, izolacyjna przymurówka, 
sztywne płyty z tworzyw sztucznych lub inne) 

o integralność pokrycia 
o grubość 
o składanie w przypadku sztywnych płyt z tworzyw sztucznych 
o kompatybilność z folią 
o przestrzeganie terminów technologicznych 

Producent folii hydroizolacyjnych, Fatra, a.s., Napajedla posiada, w ramach systemu zarządzania jakością produkcji, 
opracowany i zastosowany w trybie kontrolowanym „Podręcznik kontroli systemów hydroizolacyjnych FATRAFOL―, 
który określa ogólne zasady kontroli powłok hydroizolacyjnych, odpowiedzialność i metodologię ich przeprowadzania 
oraz sposób analizy danych. 

Proces przekazywania i odbioru prac podlega obowiązującym przepisom prawa, wymaganiom inwestora, warunkom 
umowy i wymaganiom innych uczestniczących stron. Bardzo ważne jest wyznaczenie terminów badań systemów 
drenażowych z renowacją ich pełnej funkcjonalności. Z przekazania i odbioru prac należy sporządzić protokół 
przekazania i odbioru z zaznaczeniem wszystkich istotnych okoliczności, jak widoczne wady i niedoróbki z terminami 
ich usunięcia, warunki dalszych wykonywanych prac budowlanych na dokończonych powierzchniach powłoki 
hydroizolacyjnej itd. 

7.2 Badania jakości hydroizolacji na placu budowy 

Z uwagi na fakt, że hydroizolacje obiektów budowlanych są w większości przypadków konstrukcjami niedostępnymi, 
należy wykonać kontrolę przynajmniej za pomocą jednej z niżej wymienionych metod. 
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7.2.1 Kontrola wzrokowa powłoki hydroizolacyjnej 

Kontrola wzrokowa powłoki hydroizolacyjnej jest podstawową metodą 
kontroli przed jej zakryciem warstwami ochronnymi. Obejmuje 
specjalistyczne oględziny całej powierzchni ze szczególnym naciskiem na 
miejsca krytyczne, jak krzyżowania folii, detale przestrzenne, obróbka 
przejść, wykończenie powłoki na konstrukcjach ściennych itd. Kontrola 
połączeń wykonywana jest na całej ich długości, przy czym oceniane są: 

 kształt i integralność spoiny/zgrzewu 

 jednorodność (wałkowanie) połączenia 

 równość i równoległość krawędzi z innymi widocznymi krawędziami 
folii 

 brak jednorodności (wręby, zadrapania, pęcherze itp.) na połączeniu i na powierzchni 

Notatka: Wręby i powierzchowne zadrapania są dopuszczalne tylko na 10 % głębokości folii, w ograniczonym 
zakresie. Uszkodzenia w większym zakresie należy naprawić przez załatanie dodatkowym kawałkiem 
folii. 

7.2.2 Badania połączeń 

7.2.2.1 Kontrola igłą do badania 

Igła do badania służy do sprawdzania wszystkich rodzajów zgrzewów (ciągłych oraz  detali wraz z połączeniami 
teowymi) najwcześniej 1 godz. po ich zgrzaniu. Igła do badania wykorzystywana do niniejszego badania jest zwykle 
częścią podstawowego wyposażenia spawacza i dostarcza ją producent urządzeń spawalniczych (Leister, Herz itp.). 
Za pomocą tej metody można, przez proste prowadzenie igły w miejscu spoiny z lekkim naciskiem z boku na 
połączenie folii, rozpoznać niezgrzane lub oddzielone miejsca w połączeniu. Wynik badania jest pomyślny, jeśli ostrze 
igły do badania nie wejdzie pomiędzy zgrzane folie. 

Jeśli spoiny/zgrzewy powinny zostać zabezpieczone masą zalewową, badanie powinno być wykonane przed 
zalaniem. 

7.2.2.2 Badanie próżniowe jednolitych spoin/zgrzewów 

Badanie próżniowe zgodnie z metodologią EN 1593 „Badania 
nieniszczące -- Badania szczelności -- Próba pęcherzykowa" służy do 
kontroli wybranych miejsc krytycznych warstwy hydroizolacyjnej 
(połączenia teowe, detale trójwymiarowe itp.) przy pomocy specjalnie 
ukształtowanych komór próżniowych z wziernikiem ze szkła 
organicznego i pompy próżniowej. Badanie jest ograniczone przez 
wymiary komory próżniowej. Na badaną powłokę nakłada się płyn 
kontrolny i przykłada się komorę próżniową. Jeżeli w ciągu ok. 30 
sekund od powstania podciśnienia nie nastąpi powstawanie 
pęcherzyków na kontrolowanej powierzchni, sprawdzane miejsce jest 
szczelne. 

7.2.2.3 Badanie ciśnieniowe podwójnych spoin/zgrzewów 

Niniejsze badanie umożliwia badanie całej długości połączenia w jednej czynności. Badanie ciśnieniowe może być 
wykonane najwcześniej 1 godzinę po wykonaniu spoiny/zgrzewu. Urządzenie badawcze jest zwykle zainstalowane 
tak, aby jeden koniec spoiny/zgrzewu został wykorzystany do przyłącza sprężonego powietrza z manometrem, który 
uszczelnia kanalik badawczy. Drugi koniec spoiny/zgrzewu jest uszczelniony przez spawanie lub inny odpowiedni 
sposób. Ciśnienie badawcze powinno być dostosowane do rodzaju, 
grubości i temperatury folii i szerokości kanalika badawczego. Po 
zwiększeniu ciśnienia w kanaliku do zalecanych 200 do 250 kPa 
odbywa się przez okres ok. 5 minut tzw. kalibracja w celu ostatecznego 
ukształtowania połączenia i wyrównania temperatury powietrza. Przez 
kolejnych 10 minut obserwowany jest spadek ciśnienia badawczego. 
Przez cały ten okres ciśnienie badawcze nie powinno spaść o więcej 
niż 20 % pierwotnej wartości. Pozytywny wynik badania zostanie 
potwierdzony przez otwarcie drugiego końca połączenia. Spadek 
ciśnienia do zera oznacza drożność kanaliku na całej długości. 
Podczas wykonywania tych badań zaleca się przestrzeganie zaleceń 
norm DVS 2225 i ÖNORM S 2076. 
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7.2.2.4 Badanie wodoszczelności zbiorników i osadników 

Metodologia i zasady przeprowadzania badania opisane są w ČSN 75 0905. Według tej normy można po uzgodnieniu 
przeprowadzać również badania innych obiektów niż inżynieryjne obiekty gospodarki wodnej lub kanalizacyjne, np. 
podziemne części obiektów budowlanych (tzw. białe wanny, zbiorniki awaryjne i ociekowe itd.). 

Test wodoszczelności bada wyciek wody na skutek ciśnienia hydrostatycznego, ewentualnie infiltracji podziemnej 
wody do zbiornika. 

 

Podczas przeprowadzania badań zaleca się postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami: 

 badania wodoszczelności nie zastępują badań pojedynczych elementów konstrukcji, np. kołnierzy, uszczelnień 
itp. 

 w przypadku konstrukcji betonowych obiektów gospodarki wodnej jest badana i oceniana tzw. „szczelność 
początkowa― 

 badania zbiorników cieczy zagrażających jakości lub bezpieczeństwu zdrowotnemu wody powierzchniowej 
i podziemnej może wykonać wyłącznie kontroler posiadający kwalifikacje zgodnie z ČSN EN ISO 9712 

 badania zbiorników z hydroizolacją należy wykonywać dopiero po ukończeniu wszystkich elementów 
związanych z jej wodoszczelnością 

 jeśli rzeczywisty poziom wody podziemnej znajduje się powyżej dna badanego obiektu, poziom ten powinien 
zostać obniżony poniżej poziomu dna na cały czas badania 

 badana woda dla zbiorników na wodę pitną powinna mieć jakość wody pitnej, dla pozostałych zbiorników lub 
obiektów powinna spełniać wymagania normy ČSN 75 0905 

 badań nie można przeprowadzać w temperaturach powietrza niższych niż 0°C 

 kondycjonowanie (nasiąknięcie zwilżonej powierzchni) badanego obiektu z wyłożeniem, np. hydroizolacją, 
powinno trwać co najmniej 30 min. 

 zalecany czas trwania badania pojedynczego obiektu wynosi 48 godz. Ewentualne wycieki są sprawdzane 
zawsze po upływie 24 godzin 

 czas trwania badania można skrócić do 24 godzin, np. w przypadku powtórnego badania wyremontowanego 
zbiornika 

 w przypadku zbiorników otwartych należy uwzględnić parowanie i opady, które mogą wpłynąć na mierzoną 
wysokość poziomu cieczy 

 z każdego badania należy sporządzić protokół, którego wzór znajduje się w załączniku A ČSN 75 0905 

 ocena wodoszczelności obiektów przez infiltrację – wykonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy nie 
można obniżyć poziomu wody podziemnej. Przesiąkanie należy obliczyć według wzoru empirycznego (ČSN 75 
0509) 

7.3 Ocena wyników badań 

Zaleca się zapisywanie wyników wszystkich przeprowadzonych badań w protokołach w celu możliwości wykonania 
ich kontroli. Takie protokoły stanowią zwykle część przekazywanej dokumentacji. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wyników badań przeprowadzonych na budowie, takie badania mogę być uzupełnione o dodatkowe testy 
laboratoryjne. 

  



 
12/2014 

 

 

8. KWALIFIKACJE I WYPOSAŻENIE EKIPY ROBOCZEJ IZOLATORÓW 

8.1 Kwalifikacje zawodowe 

Kwalifikacje ekipy roboczej realizującej system FATRAFOL-H obejmują przede wszystkim doskonałą znajomość 
materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z procedurami technologicznymi ich stosowania w praktyce 
budowlanej. Nieodzownym warunkiem jakościowego wykonania konstrukcji hydroizolacyjnej jest także znajomość 
odpowiednich przepisów prawnych, norm technicznych i innych informacji. Ekipa robocza wykonująca hydroizolację 
w systemie FATRAFOL-H powinna składać się z doświadczonych pracowników (specjalistów technik izolacyjnych) 
posiadających fachowe umiejętności oraz znających niniejszą instrukcję i przedstawione w niej zasady. 

8.2 Zalecane wyposażenie ekipy roboczej 

Urządzenia elektryczne 

 ręczne urządzenie do zgrzewania gorącym 
powietrzem (zalecany typ Leister Triac, Herz - Rion 
itd.) z płaską dyszą o szerokości 40 mm i 20 mm – 
dla folii PVC-P i FPO 

 automat zgrzewający gorącym powietrzem, 
samojezdny (zalecany typ Leister Varimat lub Herz 
- Laron dla PVC-P lub Leister - Twiny T lub Herz - 
Rion dla PE-HD i PVC-P) 

 urządzenie do zgrzewania gorącym klinem – 
przede wszystkim dla folii z PE-HD 

 ekstruzyjne urządzenie do zgrzewania - tylko dla 
folii z PE-HD 

 wiertarka udarowa z wiertłami widiowymi  

 wkrętak elektryczny + zestaw bitów 

 odkurzacz do wody 

 pompa próżniowa + zestaw komór próżniowych ze skalibrowanym manometrem 

 elektryczny kabel przedłużający 

Narzędzia pracy i pomoce 

 miotła i szufelka 

 miara zwijana 

 przymiar stalowy 

 kreda tłusta 

 sznur traserski 

 nóż z haczykiem 

 nożyczki 

 igła do badań 

 zrywarka spoin 

 ręczne wałki dociskowe 

 przyrząd do wbijania nitów rozporowych 

 młotek 

 perforator zestaw 

 przecinak stalowy 

 nożyce blacharskie 

 pistolet wyciskający do uszczelniaczy w kartuszach 

 butelki PE z rurką 

 worki PE na odpady 

Środki ochrony osobistej 

 odzież robocza 

 obuwie z miękką podeszwą spełniające wymagania BHP 

 skórzane rękawice ochronne 

 nakolanniki 

 okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV  

 czapka z daszkiem 

 maska ochronna  
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9. WYKAZ CYTOWANYCH NORM 

Oznaczenie 
normy 

Nazwa (po polsku) Nazwa (po angielsku) 

ČSN 73 0205 
Precyzyjność geometryczna na budowie. 
Projektowanie precyzyjności geometrycznej 

Geometric accuracy in building. Design geometrical 
accuracy 

ČSN 73 0212-3 
Precyzyjność geometryczna na budowie. 
Kontrola precyzyjności. Część 3: Naziemne 
obiekty budowlane 

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy 
checking. Part 3: Building structures 

ČSN P 73 0600 
Hydroizolacje budynków - Postanowienia 
podstawowe 

Waterproofing of buildings - Basic provisions 

ČSN 73 0601 
Zabezpieczenie budynków przed radonem z 
podłoża 

Protection of buildings against radon from the soil 

ČSN P 73 0606 
Hydroizolacje budynków - Hydroizolacje 
powłokowe - Postanowienia podstawowe 

Waterproofing of buildings - Continuous sheet water 
proofing - Basic provisions 

ČSN P 73 0610 
Hydroizolacje budynków – Renowacja 
wilgotnych ścian - Postanowienia podstawowe 

Waterproofing of buildings - The rehabilitation of 
damp masonry and additional protection of buildings 
against ground moisture and against atmospheric 
water - Basic provision 

ČSN 75 0905 
Badania wodoszczelności zbiorników wodnych i 
kanalizacyjnych 

Water suply and sewerage tanks. Testing of water-
tightness 

EN 358 

Środki ochrony osobistej ustalające pozycję 
podczas pracy i zapobiegające upadkom z 
wysokości - Pasy ustalające pozycję podczas 
pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki 
ustalające pozycję podczas pracy 

Personal protective equipment for work positioning 
and prevention of falls from a height - Belts for work 
positioning and restraint and work positioning 
lanyards 

EN 361 
Środki ochrony osobistej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa 

Personal protective equipment against falls from a 
height - Full body harnesses 

EN 1593 
Badania nieniszczące - Badania szczelności - 
Próba pęcherzykowa 

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble 
emission techniques 

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurocode: Basis of structural design 

EN ISO 9712 
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i 
certyfikacja personelu badań nieniszczących 

Non-destructive testing - Qualification and 
certification of NDT personnel 

EN 13967 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej oraz wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw wodzie 
pod ciśnieniem - Definicje i właściwości 

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and 
rubber damp proof sheets including plastic and 
ruber basement tanking sheet - Definitions and 
characteristics 

EN 14909 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku wkładane do 
konstrukcji ścianowych - Definicje i właściwości 

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and 
rubber damp proof courses - Definitions and 
characteristics 

EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania Quality management systems - Requirements 

EN ISO 1043-1 
Tworzywa sztuczne – Symbole i skróty nazw - 
Część 1: Polimery podstawowe i ich cechy 
charakterystyczne 

Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: 
Basic polymers and their special characteristics 

EN ISO 14001 
Systemy zarządzania środowiskowego - 
Wymagania i wytyczne stosowania 

Environmental management systems - 
Requirements with guidance for use 

ONORM S 2076-1  
Landfills — Sealing systems with flexible plastics 
liners. Part 1: Installation 

DIN DVS 2225-2  
Joining of lining membranes - Made of polymer 
materials in geotechnical and hydraulic engineering 
- Site testing 

Notatki: 
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10. Zasady rozwiązań konstrukcyjnych charakterystycznych detali 

10.1 Przegląd detali 

10.1.1 Charakterystyczne struktury 

Detal 101H Hydroizolacja pozioma na betonie podkładowym 
Detal 102H Hydroizolacja pozioma na zagęszczonym podłożu 
Detal 103H Hydroizolacja pionowa wykonywana z wykopu 
Detal 104H Hydroizolacja pionowa wykonywana z dołu 
Detal 105H Hydroizolacja licowa zbiornika lub osadnika 

10.1.2 Łączenie folii i nawiązywanie etapów 

Detal 201H Jednolity zgrzew folii w zakładce 
Detal 202H Podwójny zgrzew folii 
Detal 203H Ekstruzyjny zgrzew folii 
Detal 204H Połączenie wykonane tetrahydrofuranem (THF) 
Detal 205H Wsteczne połączenie na poziomie dolnej krawędzi płyty fundamentowej - ETAP 1 
Detal 206H Wsteczne połączenie na poziomie dolnej krawędzi płyty fundamentowej - ETAP 2 
Detal 207H Połączenie etapu izolacji pionowej z poziomą - ETAP 1 
Detal 208H Połączenie etapu izolacji pionowej z poziomą - ETAP 2 
Detal 209H Mocowanie montażowe folii na ścianie pionowej 

10.1.3 Połączenia przejściowe 

Detal 301H Połączenie folii z "białą wanną" 
Detal 302H Połączenie folii z konstrukcją betonową za pomocą stałego i luźnego kołnierza 
Detal 303H Połączenie folii z konstrukcją stalową za pomocą stałego i luźnego kołnierza 
Detal 304H Połączenie folii z izolacją asfaltową za pomocą stałego i luźnego kołnierza 
Detal 305H Połączenie folii z izolacją asfaltową za pomocą systemu Triflex 
Detal 306H Połączenie folii z izolacją asfaltową przy obciążeniu wilgocią gruntową folią EKOPLAST 806 
Detal 307H Połączenie folii SANOTEN 1116 z izolacją asfaltową przy obciążeniu wilgocią gruntową 

10.1.4 Obróbka przejść 

Detal 401H Obróbka przepustu rurowego przy obciążeniu wilgocią gruntową 
Detal 402H Obróbka przepustu rurowego przy obciążeniu ściekającą wodą 
Detal 403H Obróbka przepustu rurowego za pomocą systemu Triflex przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 
Detal 404H Obróbka przepustu rurowego za pomocą stałego i luźnego kołnierza przy obciążeniu wodą pod 

ciśnieniem 
Detal 405H Obróbka przepustu zbrojenia stalowego przy obciążeniu wilgocią gruntową i ściekającą wodą 

10.1.5 Przejście hydroizolacji poziomej w pionową 

Detal 501H Przejście hydroizolacji poziomej w pionową przy obciążeniu wilgocią gruntową 
Detal 502H Przejście hydroizolacji poziomej w pionową przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 
Detal 503H Doszczelnienie rogów i narożników przy użyciu kształtek 
Detal 504H Sposób składania folii w rogu dla obciążenia ściekającą wodą - ETAP 1 
Detal 505H Sposób składania folii w rogu dla obciążenia ściekającą wodą - ETAP 2 

10.1.6 Hydroizolacja wzdłuż szczeliny dylatacyjnej 

Detal 601H Rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej z zakładanym ruchem do ok. 10 mm - alternatywa 1 
Detal 602H Rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej z zakładanym ruchem do ok. 10 mm - alternatywa 2 
Detal 603H Rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej z zakładanym ruchem powyżej 10 mm 
Detal 604H Rozwiązanie szczeliny dylatacyjnej przy użyciu dylatacyjnej taśmy szczelinowej 

10.1.7 Wykończenie powierzchni hydroizolacji nad poziomem gruntu 

Detal 701H Wykończenie powierzchni cokołu z dociepleniem - mocowanie termoizolacji poza folią 
Detal 702H Wykończenie powierzchni cokołu z dociepleniem - klejenie termoizolacji na folię 
Detal 703H Wykończenie powierzchni cokołu z dociepleniem - klejenie termoizolacji na tarcze z folii FATRAFOL 

807 
Detal 704H Wykończenie powierzchni cokołu bez docieplenia - za pomocą siatki ceramicznej pod tynkiem 
Detal 705H Wykończenie powierzchni cokołu bez docieplenia - za pomocą tkaniny zbrojącej na tarczach 
Detal 706H Wykończenie powierzchni cokołu bez docieplenia - za pomocą tkaniny zbrojącej 
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10.1.8 Rozwiązania techniczne 

Detal 801H Odwodnienie obiektu za pomocą drenażu obwodowego 
Detal 802H Hydroizolacja w obrębie doświetlacza - alternatywa 1 
Detal 803H Hydroizolacja w obrębie doświetlacza - alternatywa 2 
Detal 804H Hydroizolacja dodatkowo wkładana do podciętej ściany przy obciążeniu wilgocią gruntową 
Detal 805H Dodatkowy drenaż powierzchniowy i liniowy wokół obiektu bez izolacji 

10.2 Rysunki schematyczne detali 

Na następujących rysunkach w sposób schematyczny przedstawiono rozwiązania standardowych 

detaliizolujących od wody, niektórych cieczy oraz radonu. 
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