
Klasa I TBg – przedmiot PODSTAWY BUDOWNICTWA  08.04.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu poniższą notatkę 
 
Temat I:  Materiały stosowane do izolacji. 
 

1. Materiały do izolacji wodochronnych (przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i parochronnych): 
a) Papy 
b) Emulsje, roztwory, lepiki, masy, kity asfaltowe 
c) Folie  

2. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych 
3. Materiały uszczelniające 
Ad. 1 a): (wyróżniamy papy tradycyjne oraz termozgrzewalne) 
1. Podział ze względu na rodzaj osnowy: 

a) Na osnowie z tektury 
b) Na osnowie z folii aluminiowej 
c) Na osnowie z włókien szklanych 
d) Na osnowie z włókniny poliestrowej 
e) Na osnowie modyfikowanej 

2. Podział  ze względu na zastosowanie: 
a) Papy izolacyjne – do izol. przeciwwodnych, przeciwwilg. i paroszczelnych  
b) Papy podkładowe – do krycia dachów 
c) Papy nawierzchniowe – do krycia dachów 

 Ad. 1 b) 
1. Emulsje asfaltowe – do gruntowania podłoża i wyk. izolacji wodochronnych 
2. Roztwory asfaltowe – do gruntowania podłoża 
3. Lepiki asfaltowe (na zimno lub na gorąco) – do przyklejania papy, do izolacji wodochronnych 
4. Masy asfaltowe – do wyk. i konserwacji pokryć dachowych, do izol. Wodochronnych 
5. Kity asfaltowe – do wypełniania szczelin dylatacyjnych 
Ad. 1 c)  
1. Folie paroszczelne polietylenowe z siatką lub bez 
2. Folie aluminiowe 
3. Folie paroprzepuszczalne – do wstępnego krycia dachów 
4. Folie hydroizolacyjne (płaskie lub wytłaczane) – do izolacji fundamentów 
5. „Płynne folie” –  preparaty do izolacji paroszczelnych (np. w łazienkach) 
Ad. 2 
1. Styropian (zwykły i samogasnący) 
2. Wełna mineralna (szklana lub skalna w postaci mat, płyt, otulin lub granulatu) 
3. Pianka poliuretanowa 
Ad. 3 (do wypełniania rys i pęknięć, uszczelniania obróbek blacharskich, do montażu stolarki) 
1. Silikon 
2. Pianka poliuretanowa 
 

Temat II:  Szkło budowlane 
 
PRACA NA LEKCJI: 
Przeczytaj uważnie rozdz. 2.15 z podręcznika, a następnie wykonaj pisemnie polecenia: 

1. Wymień rodzaje szkła i kształtek szklanych stosowanych w budownictwie. 
2. Odpowiedz na pytania 1, 2, 3 i 4 ze str. 187. 
 

Do dn. 22.04.2020. (środa) proszę przesłać na mój mail: iwafijolek@gmail.com pracę domową z dnia 03.04.2020 
oraz pracę na lekcji z dnia 08.04.2020.  Nie przysyłajcie tym razem scanów notatek! Proszę o pliki  .pdf  lub .jpg.  
W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać:  03.08.04.20_Nazwisko_ITB.   
Praca zostanie oceniona.  Oceny za wcześniej przysłane prace podam Wam po Świętach (proszę o jeszcze 
odrobinkę cierpliwości )           Uwaga – ciąg dalszy – na następnej stronie!↓ 

mailto:iwafijolek@gmail.com


 
Przypominam o terminowym wykonywaniu prac! To ma znaczenie przy ocenianiu. 
 
To tyle na dziś.  Ciąg dalszy – we środę, 15.04.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za 
pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
 
Pozdrawiam serdecznie 
Iwona Fijołek 
Dn. 08.04.2020 

A z racji zbliżających się Świąt… 
 

 Moi Drodzy! Wam i Waszym Rodzicom składam serdeczne życzenia 
zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. 
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