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Jak ułożyć ogrzewanie 
podłogowe, gdy  
liczy się każdy 
milimetr wysokości?

Planując renowację domu, inwestorzy często się za-
stanawiają, jak zainstalować ogrzewanie podłogowe, 
nie zwiększając zbytnio wysokości posadzki. Wszyst-

kie elementy takiego systemu grzewczego muszą 
być specjalnie zaprojektowane, aby mimo niewiel-
kich wymiarów dobrze spełniać swoją rolę. Podpo-
wiadamy wygodne rozwiązanie na bazie rzepowej: 
mata RAUTHERM SPEED o wysokości 3 mm + rura 
RAUTHERM SPEED K o średnicy 10 mm + jastrych ni-
welacyjny Knauf 425 dadzą nam ogrzewaną podło-
gę o wysokości tylko 41 mm (fot. 2).
Samoprzylepną matę można układać na takich pod-
łożach, jak: jastrych cementowy lub anhydrytowy, 
ceramiczne płytki podłogowe, płyty gipsowe i ce-
mentowe wzmacniane włóknami, płyty pilśniowe  

i wiórowe. Bezpośrednio pod płytę nie nadają się na-
tomiast materiały izolacyjne na bazie włókien mine-
ralnych, luźne podsypki oraz podobne, niezwiązane 
materiały izolacyjne.
Dzięki temu, że mata ma od spodu warstwę kleju, 
nie ma konieczności dodatkowego uszczelniania od 
góry taśmą klejącą połączeń między matami. Nie-
przepuszczalność wody zarobowej pochodzącej  
z jastrychu zapewnia przyklejenie mat na zakładkę. 
Wielkość zakładki zależy od tego, czy dysponujemy 
matą w arkuszach czy w rolkach. Minimalna szero-
kość zakładek wzdłuż krawędzi arkusza maty z rze-
pami RAUTHERM SPEED wynosi 5 cm. Jeśli natomiast 
korzystamy z maty w rolce, minimalna szerokość za-
kładki na krawędzi podłużnej wynosi 5 cm, a na kra-
wędzi poprzecznej 10 cm. Zakładki na matach wy-
starczy jednorazowo mocno docisnąć nogą. 
Stosując maty z rzepami należy unikać wykonywa-
nia spoin krzyżowych, tzn. poszczególne fragmenty 
maty układamy w taki sposób, aby były one przesu-
nięte względem siebie (fot. 3 i 4).

Układanie maty rzepowej przedstawimy na przy-
kładzie rolki. Na początku należy ją rozwinąć na ok. 

2-3 m i ułożyć równolegle do ściany, wyrównując  
w taki sposób, aby zachować ok. 2 cm odstępu od pa-
ska brzegowego. Stanąć na macie i unieść początek 
rolki. Odkleić umieszczoną na spodniej części folię na 
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długości ok. 30 cm i wywinąć ją równo do tyłu (fot. 5).  
Następnie przykleić matę do podłoża, odpowiednio 
dociskając. Mata musi być przyklejona do stopki pa-
ska brzegowego. Teraz zwijamy rolkę równo aż do 
miejsca, w którym została przyklejona, a następnie 
stopniowo ją rozwijamy, ściągając folię i przyklejając 
matę równolegle do powierzchni ściany. Przy rozwi-
janiu najwygodniej jest stanąć przed rolką i ciągnąć 

ją, przesuwając się w odpowiednim kierunku (fot. 6).  
Na końcu pomieszczenia wywinąć rolkę do tyłu, do-
pasować i przyciąć od góry nożem do dywanów.
Drugą rolkę maty z rzepami umieścić w taki sposób, aby 
zachodziła na pierwszą rolkę wzdłuż krawędzi podłuż-
nej na szerokość minimum 5 cm. Wzór na siatce obu ro-
lek należy tak dopasować, aby tworzył jedną linię. Miej-
sce, w którym rolki zachodzą na siebie, docisnąć nogą.
Jeśli po ułożeniu wszystkich rolek pozostają jakieś 
nieprzykryte fragmenty podłogi, można nakleić na 
nie resztki maty, pamiętając o zakładce. 

Do montażu rury przystępujemy po przykleje-
niu maty. W pierwszej kolejności odklejamy taśmę 
rzepową na odcinku ok. 5 cm od końca rury (fot. 7) 
i podłączamy rurę do rozdzielacza obiegów grzew-
czych, dokręcając śrubunek zaciskowy. Teraz przy-
czepiamy rurę na macie, dociskając co ok. pół metra 
oraz przy zmianie kierunku układania (fot. 8). Należy 
zachować minimalny odstęp rury od ściany wyno-
szący 7 cm. Na prostych odcinkach rurę układamy 
pomiędzy wzorem naniesionym na macie.

Na koniec przeprowadzamy próbę szczelności, po 
czym wylewamy jastrych niwelacyjny. Wysokość po-
szczególnych elementów gotowej podłogi grzewczej 
wynosi w milimetrach: 

przykrycie rury grzewczej [mm] 25
rura z rzepami RAUTHERM SPEED K 10,1x1,1 10
mata RAUTHERM SPEED włącznie z zakładkami [mm] 6
wysokość całkowita [mm] 41

Konstrukcja podłogi z i bez 
izolacji

Katalog RAUTHERM SPEED
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Gigafactory Tesli – największy na świecie budynek 
zeroenergetyczny z pompami ciepła

Największa na świecie fabryka akumulatorów „Giga-
factory” budowana przez firmę Tesla w Newadzie, 
jest ważnym elementem strategii budowy rynku sa-
mochodów elektrycznych i budynków samowystar-
czalnych. Planowana roczna zdolność produkcyjna 
fabryki baterii to 35 gigawatogodzin (GWh) – stąd na-
zwa Gigafactory. Będzie ona produkować akumula-
tory znacznie mniejszym kosztem niż inni wytwórcy, 
między innymi dzięki innowacyjnej produkcji, zmniej-
szeniu ilości odpadów oraz ulokowaniu całej linii pro-
dukcyjnej pod jednym dachem. Oczekuje się, że koszt 
wytwarzania wynikający ze skali produkcji obniży się 
o ok. 30%, a wielkość produkcji będzie porównywal-
na z globalną produkcją akumulatorów w 2013 r. 
Docelowo będzie to nie tylko jeden z największych 
budynków na Ziemi, ale także największy budynek  
w tzw. standardzie ze-
roenergetycznym – bę-
dzie produkował wię-
cej energii ze źródeł 
odnawialnych niż sam 
jej zużywa. Co ważne 
w świetle podpisane-
go porozumienia pa-
ryskiego „Gigafactory” 
będzie też budynkiem 
nieemitującym dwu-
tlenku węgla. 
Oprócz tego, że cały 
budynek będzie po-
kryty panelami foto-
wolotaicznymi pro-
dukującymi energię 
elektryczną z promie-
niowania słonecznego, 
za ogrzewanie i chło-

dzenie budynku będą odpowiadać pompy ciepła. 
Uzupełnieniem systemu będą duże magazyny ener-
gii elektrycznej, które umożliwią nieprzerwane funk-
cjonowanie obiektu przez cały rok.
Rozwiązanie zastosowane w fabryce Tesli w Newa-
dzie jest dobrą wskazówką, w jakim kierunku po-
winna iść budowa nowoczesnych zakładów produk-
cyjnych. Tzw. „Pakiet Energetyczny”, przygotowany  
w 2016 roku przez Komisję Europejską zwraca uwa-
gę na duży potencjał zastosowania pomp ciepła  
w obiektach przemysłowych.
Szerokie zastosowanie pomp ciepła w obiektach 
mieszkalnych i przemysłowych pozwoli łatwiej osią-
gnąć światowe wyzwanie ochrony klimatu związane-
go z koniecznością odejścia w świecie od spalania pa-
liw kopalnych w latach 2050-60.
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