
Podłogi i ściany w kuchniach zbiorowego żywienia narażone są 
na różnego typu obciążenia. Z tego  względu należy zachować 
szczególną staranność podczas projektowania i wykonywania 
prac związanych z uszczelnieniem tych powierzchni oraz mon-
tażem okładzin ceramicznych. Okładzina ceramiczna ułożona 

na zaprawie klejowej, bezpośrednio na odpowiednio dobranym 
uszczelnieniu zespolonym, zapewnia niezawodną ochronę pod-
łoża przed uszkodzeniami, a jednocześnie jest rozwiązaniem 
estetycznym i funkcjonalnym.

Montaż okładzin ceramicznych  
w kuchniach zbiorowego  
żywienia.
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Alternatywą dla uszczelnienia poliuretanowego może być 
uszczelnienie wstęgowe. Odporne na chemikalia, uszczelnie-
nia zespolone w formie mat zostały zaklasyfikowane zgod-
nie z normą DIN 18534 do klasy oddziaływania wody W2-I. 
Można je zatem stosować w kuchniach, gdzie na przykład 
tylko podgrzewa się dania lub w kuchniach, w których przy-
gotowuje się niewielką ilość potraw, a zatem nie występują 
tam zbyt duże 
o b c i ą ż e n i a . 
Możliwe jest 
r ó w n i e ż 
użycie sys-
temu wstę-
gowego w kuch-
niach przemysłowych  
w klasie o najwyższych obciąże-
niach, ale tylko na powierzchni 
ścian. Na podłodze stosuje się w 
takim przypadku uszczelnienie 
zespolone na bazie żywic reak-
tywnych. 

Sopro AEB HD 958

Nowa mata uszczelniająca i kompensująca naprężenia Sopro 
AEB® HD 958 zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. 
Uszczelnienia wstęgowe nie są dopuszczone na posadzkach 
o wysokich obciążeniach z powodu ich niższej, w porów-
naniu z reaktywnymi uszczelniaczami, wytrzymałości na 
odrywanie. Mata uszczelniająca i kompensująca naprężenia 
Sopro AEB® HD 958 wypełnia tę lukę. Przyklejona za pomocą 

sprawdzonych 
produktów sys-
temowych, na 
przykład kleju 
w o d o s z c z e l -
nego do taśm  
i mat Sopro 
FDK 415, ma 
znacznie wyższą 
przyczepność 
niż standardowe 
uszczelnienia 
w s t ę g o w e .  

W przypadku pomieszczeń, 
w których występuje klasa 
obciążenia wodą W3-I 
zastosowanie uszczelnień 
wstęgowych na podłogach 

jest więc możliwe, ale jako konstrukcja specjalna, ze względu 
na obecnie obowiązujące na rynku niemieckim przepisy. 

W zależności od przewidywanych obciążeń do montażu 
okładziny z płytek ceramicznych, można zastosować zaprawę 
cienkowarstwową na bazie spoiwa cementowego, np. wie-
lofunkcyjną, wysokoelastyczną zaprawę klejową szybkowią-
żącą - wysokowytrzymałą SoproDur HF 264 lub na bazie 
żywicy reaktywnej np. klej epoksydowy Sopro DBE 500. 
Ważne jest, aby układać okładzinę z pełnym przyleganiem, 
tzw. metodą kombinowaną. Dzięki tej operacji unikamy pus-
tek pod płytkami, które umożliwiają powstawanie ognisk 
bakteryjnych oraz namnażanie grzybów i pleśni. Ponadto 
zostaje zmniejszone ryzyko mechanicznego uszkodzenia 
płytek. Fugowanie można wykonać przy użyciu fugi Sopro 
TFb. Jest to wysokowytrzymała fuga cementowa o przezna-

Jeśli porówna się skutki obciążenia czynnikami zewnętrznymi 
ścian i podłóg w kuchniach zbiorowego żywienia z oddziały-
waniem w typowych pomieszczeniach mokrych (łaźnie, natry-
ski), można zauważyć, że obciążenia występujące w kuchniach 
przemysłowych są bardziej zróżnicowane i bardziej intensywne. 
Zgodnie z niemiecką normą  DIN 18534-1 uszczelnienia w kuch-
niach przemysłowych ze względów higienicznych muszą być 
wykonane bezpośrednio pod warstwą użytkową. Zgodnie ze 
wspomnianą normą powierzchnie te są zaklasyfikowane do naj-
wyższej klasy oddziaływania wodą W3-I. Prócz bardzo wysokiego 
narażenia na działanie wody, w kuchniach występują ponadto 
obciążenia chemiczne, termiczne i mechaniczne. Obciążenia te, 
wynikają ze sposobu eksploatacji i mogą doprowadzić do uszko-
dzenia fug, okładziny i zaprawy klejowej oraz uszczelnienia, znaj-
dującego się bezpośrednio pod okładziną. Jeśli powyższe aspekty 
zostaną uwzględnione na etapie projektowania i prac okładzino-
wych, to systemowe rozwiązanie składające się z uszczelnienia 
zespolonego i materiałów do montażu okładziny będzie ekono-
micznym, funkcjonalnym i trwałym wariantem.

Podłoże 

W kuchni przemysłowej jako podłoża pod hydroizolacje można 
stosować wyłącznie materiały odporne na działanie wody. 
Dotyczy to zarówno ścian, jak i podłóg. W przypadku jastrychu 
cementowego zaleca się również stosowanie jastrychów szyb-
kowiążących i szybkodojrzewających, a jednocześnie o zreduko-
wanym skurczu. Jastrychy szybkowiążące, ze względu na swoje 
właściwości, oprócz skrócenia czasu realizacji budowy, posiadają 
również inne zalety, jak np. wyższą wytrzymałość, możliwość 
pracy w szerokim zakresie grubości warstw oraz wymagają 
mniejszej ilości dylatacji.

Certyfikacja i badania

Na rynku niemieckim dla systemu uszczel-
nień wymagane jest posiadanie certyfikatu 
kontroli nadzoru budowlanego (abP) lub 
europejskiej oceny technicznej ETA zgod-
nie z ETAG 022. Oprócz właściwego pro-
duktu uszczelniającego, testom poddaje się 
wszystkie elementy systemu: grunty, uzu-
pełniające elementy uszczelniające (taśmy, 
narożniki i uszczelki) oraz kleje do płytek.  
Systemowe uszczelnienie zespolone do 
kuchni przemysłowych musi posiadać cer-

tyfikat badań dla klasy obciążenia wodą C, wykonany odpowied-
nimi metodami badawczymi zgodnie z instrukcjami Niemiec-
kiego Instytutu Techniki Budowlanej (PG-AIV-F).

Obszary zastosowania

Elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca do ścian  
i podłóg Sopro PU-FD 570/571 doskonale sprawdza się jako 
produkt uszczelniający dla tego typu zastosowań. Uszczelnienie 
poliuretanowe w postaci płynnej należy zawsze nakładać w co 
najmniej dwóch warstwach. Odpowiednio wyrównane podłoże 
z ukształtowanymi spadkami w kierunku do odwodnień, należy 
wcześniej zagruntować gruntem epoksydowym Sopro EPG 522 
z posypką z piasku kwarcowego Sopro  QS 507. Całkowita gru-
bość warstwy uszczelnienia po wyschnięciu musi wynosić co 
najmniej 1,0 mm. Aby zapewnić dobrą przyczepność zaprawy 
klejowej, powierzchnię ostatniej warstwy uszczelnienia należy 
obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS 511. 
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także pamiętać, aby do osadzania rynien odwadniających  
i wpustów punktowych nie stosować jastrychów cemento-
wych. Po wstępnym zamontowaniu rynny odwadniającej lub 
wpustu punktowego (w przypadku rynny „gorącej” poddanej 
obciążeniom termicznym), po zakończeniu prac uszczelniają-
cych, przestrzeń między rynną odwadniającą lub wpustem,  
a podłożem musi zostać wypełniona reaktywną, wodo-
szczelną, niekurczliwą zaprawą w postaci płynnej. Zaprawę 
można wykonać na budowie, wykorzystując w tym celu żywicę 
epoksydową Sopro BH 869, piasek kwarcowy Sopro QS 511  
i piasek kwarcowy Sopro QS 507 (proporcje mieszania  
1: 1: 1 - objętościowo). Ze względu na swoją konsystencję, 
płynna zaprawa dobrze wypełnia przestrzeń pod rynną lub 
wpustem, nie tworząc pustych przestrzeni.

czeniu przemysłowym, która została 
specjalnie opracowana do obszarów 
o dużym obciążeniu jako alternatywa 
dla zapraw na bazie żywic epoksydo-

wych. 

Fuga Sopro TFb ma znacznie 
wyższą odporność na ściska-
nie i ścieranie, a także wyższą 

odporność chemiczną niż tra-
dycyjne zaprawy cementowe. 
Jeżeli przewidywane obciążenia 
chemiczne, na przykład roztwo-
rami kwasowymi, są wyższe niż 

dopuszcza to tabela odporności 
chemicznej dla fugi Sopro TFb , to w takiej sytuacji należy 
zastosować zaprawę na bazie żywicy reaktywnej, np. fugę 
epoksydową Sopro FEP plus.

Uszczelnienie odpływów i przepustów

Jeśli w kuchniach zbiorowego żywienia występują nieszczel-
ności, zwykle występują one w miejscach krytycznych np. na 
połączeniu z przepustami, odwodnieniami, otworami rewizyj-
nymi, itp. Oprócz poprawnego zaprojektowania i właściwie 
prowadzonych prac wykończeniowych, niezwykle ważna jest 
koordynacja prac między instalatorem-hydraulikiem, a gla-
zurnikiem. Montując odpływy podłogowe należy upewnić 
się, czy znajdują się one na właściwej wysokości, aby woda 
mogła swobodnie spływać. Ponadto odpływ musi posiadać 
odpowiednio przygotowany kołnierz o szerokości co naj-
mniej 5 cm, do którego można prawidłowo zamontować 
uszczelnienie zespolone. Należy rozróżnić rynny odwad-
niające poddawane obciążeniom termicznym i te, które nie 
są poddawane obciążeniom termicznym. Jeśli jest to tzw. 
odwodnienie „zimne”, które nie jest obciążone termicz-
nie, należy połączyć kołnierz odwodnienia z uszczelnieniem 
zespolonym za pomocą specjalnego mankietu lub taśmy. 
Jeżeli rynna odwadniająca umieszczona jest bezpośrednio 
pod patelniami uchylnymi, a zatem poddawana jest częstym 
obciążeniom gorącymi płynami i tłuszczami istnieje ryzyko, że 
odkształcająca się pod wpływem zmiany temperatury rynna 
odwadniająca, a w szczególności kołnierz, może uszkodzić 
cały system uszczelniający. W tym przypadku wskazane jest 
zastosowanie konstrukcji odwodnienia tzw. „gorącego”,  
w którym uszczelnienie zespolone wykonane jest pod rynną 
i nie jest bezpośrednio połączone z kołnierzem rynny, lecz  
z kołnierzem korpusu wpustu, znajdującego się poniżej. Należy 

Uszkodzenie na połączeniu z „gorącą” rynną odwadniającą.

45°

Detal prawidłowego wykonania „gorącej” rynny odwadniającej.

SB

E1234

5

R

Detal prawidłowego wykonania „zimnej” rynny odwadniającej.
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1 Uszczelnienie zespolone Sopro PU-FD 
2 Klej wysokoelastyczny, odkształcalny Sopro No.1 400 extra  
 lub SoproDur HF 264
3 Fuga wysokowytrzymała Sopro TFb 
4 Fuga trwale elastyczna SoproDur HF-D 817
5 Płynna zaprawa epoksydowa na bazie żywicy Sopro BH 869 
R  Rynna odwadniająca
E  Jastrych
SB Łącznik montażowy

Uszkodzenie na połączeniu z „gorącą” rynną odwadniającą.
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Czyszczenie powierzchni 

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na profesjonalne  
i odpowiednie dla danego rodzaju okładziny czyszczenie 
powierzchni kuchni zbiorowego żywienia. Zbyt duże ilo-
ści środków czyszczących, stosowanych w nieodpowiedni 
sposób, może trwale uszkodzić każdy rodzaj posadzki. Zale-
cenia producentów dotyczące czyszczenia, a także karty 
techniczne, w tym karty odporności chemicznej materia-
łów zastosowanych do montażu okładziny, stanowią punkt 
wyjścia dla podejmowanych w tym zakresie działań.

Prawidłowe osadzenie rynny odwadniającej, przy użyciu płynnej  
zaprawy epoksydowej.

Podsumowanie: 
Podczas projektowania kuchni przemysłowych należy 
uwzględnić wiele aspektów, takich jak odpowiedni spa-
dek na powierzchni okładziny, prawidłowe wykonanie 
cokołów, prawidłowe zamontowanie różnych urządzeń 
kuchennych, prawidłowy montaż odpływów podłogo-
wych, prawidłowe rozwiązanie połączeń z pomieszcze-
niami chłodni itd. Należy przeanalizować również, czy 
wymagane jest dodatkowe uszczelnienie na płycie beto-
nowej, poniżej jastrychu, czy też jastrych ma być wyko-
nany na izolacji termicznej, na warstwie oddzielającej 
lub jako zespolony. Najnowsze wydanie Poradnika Sopro 
oraz wytyczne niemieckiego stowarzyszenia VdF „Podłogi 
w kuchniach przemysłowych” opublikowane w czerwcu 
2018 roku stanowią właściwy punkt wyjścia dla planowa-
nia prac wykończeniowych. Nasi eksperci z Działu Wspar-

cia Technicznego chętnie odpowiedzą na 
wszelkie pytania dotyczące wykona-

nia i projektowania powierzchni 
w kuchniach zbiorowego 

żywienia. 


