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połączone płaszczyzny (4 i 5) styku termoplastów lub elastomerów 
o różnych gęstościach i twardościach. Szczególnie korzystne jest 
połączenie tworzywa termoplastycznego twardego według skali 
Shore’a C lub D od 30 do 100 Sh korzystnie 70 Sh oraz miękkiego 
według skali A lub B w przedziale 20 Sh do 100 Sh korzystnie 60 Sh.

(5 zastrzeżeń)
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(57) Sposób wykonywania przesłony hydroizolacyjnej, zwłaszcza 
poziomej, dla fundamentowania obiektów budowlanych, złożony 
z operacji przyjęcia danych wyjściowych do posadowienia obiektu 
budowlanego, w tym geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicz-
nych, ustalenia miąższości przesłony hydroizolacyjnej, wykonywa-
nia osłon ścian dla zabezpieczenia wkopu i wiercenia otworów 
iniekcyjnych dla wtłaczania spoiwa na bazie glin polimineralnych 
przy jednoczesnym dodatku cementu i/lub tlenku magnezowego, 
charakteryzuje się tym, że dla uszczelnienia warstw gruntu, w któ-
rym lokuje się przesłonę hydroizolacyjną na całym obszarze wkopu 
fundamentowego poniżej posadowienia płyty dennej, wprowadza 
się w pierwszej kolejności otworami iniekcyjnymi wzdłuż ścian wko-
pu spoiwo i na obrzeżach wkopu poniżej jego ścian wytwarza się 
pionowe przesłony hydroizolacyjne (5) w technologii iniekcji nisko-
ciśnieniowej do 5 MPa, po czym wykonuje się przesłonę hydroizo-
lacyjną poziomą, prowadząc pomiar oraz rejestrację parametrów 
i głębokości iniekcji, wydatek chwilowy spoiwa, wydatek całkowity 
spoiwa, czas iniekcji, ciśnienie pompy iniekcyjnej, ciśnienie robo-
cze iniekcji mierzone na iniektorze, z jakim podawane jest spoiwo 
pod powierzchnią terenu, odchylenie otworu do pionu mierzone 
w dwóch płaszczyznach i obroty iniektora. Przesłonę hydroizolacyjną 
i jej miąższość wykonuje się przy stateczności dna wkopu, przy speł-
nieniu zależności, że siły wyporu wód podziemnych - W są mniejsze 
od 0,95 ciężkości przesłony i gruntu - C, przeciwdziałającej sile wy-
poru, przy czym siłę wyporu wody przypadającą na powierzchnię 
wkopu ustala się od głębokości zalegania spągu przesłony pozio-
mej, pomniejszonej o wielkość głębokości położenia zwierciadła 
wód podziemnych, pomnożonych przez ciężar objętościowy wody 
i powierzchnię jednostkową przesłony, a ciężar przeciwdziałający 

sile wyporu - C składa się z ciężaru przesłony, ciężaru gruntu na-
wodnionego oraz ciężaru gruntu w strefie aeracji.
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(57) Przedmiotem wynalazku jest płyta izolacyjna (1) z tworzywa, 
zwłaszcza płyta izolacyjna do mocowania ceramicznych okładzin 
budowlanych, której ścianki, górna i dolna, wyposażone są w kom-
plementarne zamki montażowe (2, 3) dla łączenia sąsiadujących 
ze sobą płyt. Dolny (3) i górny (2) zamek montażowy w otoczeniu 
ścianki przedniej (12) płyty (1), ma co najmniej jedną powierzch-
nię (34, 24) odchyloną ku górze, w kierunku ścianki tylnej (11) pły-
ty (1), przy czym powierzchnie (34, 24) są zasadniczo komplemen-
tarne ze sobą.
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