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Produkcja papy rozwin a si  w Niemczech 

w latach 40., gdzie u ywano jej do napra-

wy budynków uszkodzonych podczas dzia-

a  wojennych. Stosowana w Niemczech 

papa by a ju  produktem znacznie udosko-

nalonym i odpornym na czynniki atmos-

feryczne. Osnowa (najcz ciej tektura) im-

pregnowana by a terem o konsystencji oleju 

i posypywana piaskiem o odpowiedniej 

frakcji, którego zadaniem by o zabezpie-

czenie powierzchni papy przed sklejaniem. 

Papa sta a si  prostym w u yciu, skutecz-

nym, trwa ym i tanim materia em hydro-

izolacynym. 

W drugiej po owie XX wieku nast pi

wielki prze om technologiczny w produkcji 

hydroizolacyjnych materia ów rolowanych, 

zwi zany z dost pem do bardziej zaawanso-

wanych surowców do ich produkcji (asfal-

tu oksydowanego, osnowy, posypki). Do dzi

obserwujemy sta y post p dotycz cy para-

metrów pap, automatyzacji linii produkcyj-

nych oraz technik aplikacyjnych. 

Ostatnim kamieniem milowym na drodze 

doskonalenia pap jest dodawanie do mie-

szanki bitumicznej elastomerów SBS (sty-

ren-butadien-styren) lub plastomerów APP 

(ataktyczny polipropylen). Dzi ki tym do-

datkom zwi kszy a si ywotno  pap, za-

kres ich stosowania, a tak e poprawi a si

wytrzyma o  na dzia anie niskich i wyso-

kich temperatur. 

Uwaga: ze wzgl du na stosunkowo wy-

sok  cen  elastomerów, na rynku pojawi y

si  papy semi modyfikowane (papy z dodat-

kiem modyfikatora), zawieraj ce mniejsze 

ilo ci elastomerów, co wp ywa mi dzy in-

nymi na gi tko  w niskich temperaturach. 

Dokonuj c wyboru, nale y pami ta , e ich 

trwa o  jest ni sza ni  pap w pe ni mody-

fikowanych. W naszych warunkach klima-

tycznych, optymalne pod wzgl dem jako ci 

papy modyfikowane charakteryzuj  si  gi t-

ko ci  w niskich temperaturach do –20oC

lub do –25oC. Informacja o gi tko ci w ni-

skich temperaturach jest zawsze podawana 

przez producenta.

Dobór pap termozgrzewalnych 
na dachach p askich
Przy doborze pap nale y zwróci  uwag  na 

rodzaj pod o a (beton, blacha trapezowa, 

drewno lub materia  termoizolacyjny) oraz 

sposób mocowania. 

Pod o e betonowe nale y zdylatowa

na pola o bokach 1,5–2,0 m. Wilgotno

wzgl dna pod o a betonowego nie mo e by

wi ksza ni  6%, co powinno zapobiec poja-

wianiu si  p cherzy. Przed przyst pieniem 

do prac dekarskich pod o e nale y wyrów-

na  i oczy ci  z kurzu, t ustych plam i in-

nych zanieczyszcze . Ma to istotny wp yw 

na przyczepno  papy i estetyk  pokrycia. 

Kolejnym krokiem jest gruntowanie roz-

tworem asfaltowym o konsystencji ciek ej

za pomoc  szczotki. Do tak przygotowane-

go pod o a  przygrzewamy warstw  papy 

podk adowej (np. CZARNA MAMBA SBS 

MAX PYE PV250 S47). Jako drug  warstw

k adziemy pap  wierzchniego krycia (np. 

CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 

S52H). Rys. 1 i 2 .

Pod o e drewniane powinno mie  od-

powiedni  sztywno  i wytrzyma o .

Najcz ciej wykonywane jest z desek o gru-

bo ci 22-32 mm lub p yty wiórowej OSB. 

Do tego rodzaju pod o a nie przygrzewa 

si  papy bezpo rednio. Mo na zastosowa

uk ad jedno- lub dwuwarstwowy. W uk a-

dzie jednowarstwowym nale y zastoso-

wa  pap  wierzchniego krycia do mocowa

mechanicznych (np. CZARNA MAMBA 

SOLO lub CZARNA MAMBA SOLO FIRE 

RESIST). 

W uk adzie dwuwarstwowym papa pod-

k adowa musi mie  dopuszczenie do moco-

wa  mechanicznych. Posiadaj  je wszystkie 

papy podk adowe modyfikowane CZARNA 

MAMBA SBS MAX oraz papa oksydowana 

CZARNA MAMBA G200 S40. W uk adzie 

dwuwarstwowym do wy ej wymienionych 

pap przygrzewamy pap  wierzchniego kry-

cia (np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE 

PV250 S52H). Rys. nr 3 i 4

Pod o e z blachy trapezowej powinno 

by  suche, czyste i zaimpregnowane. Na tak 

przygotowane pod o e uk ada si  paroizola-

cj  (folia PE lub papa paroizolacyjna), a na-

Papa wczoraj, dzi , jutro
Papa jako materia  hydroizolacyjny ma d ug

histori . Po raz pierwszy zosta a u yta  

ponad 200 lat temu przez radc  administracji 

szwedzkiej, któremu te  przypisuje si  jej 

wynalezienie. U ywana przez niego papa to 

zwyk y papier, przybijany do dachu i powlekany 

mas  hydroizolacyjn  uzyskiwan  podczas 

termicznej obróbki drewna (terem drzewnym). 
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st pnie termoizolacj  z we ny mineralnej 

lub styropianu. We na mineralna jest ma-

teria em niepalnym i nie wchodzi w reak-

cj  chemiczn  z materia ami bitumicznymi, 

dlatego mo e by  stosowana jako pod o-

e pod papy termozgrzewalne. Papy mocu-

je si  do we ny mechanicznie lub przykleja. 

Uwaga: przygrzewanie papy do we ny jest 

cz stym b dem wykonawczym. 

Przyk ady pap do mocowania mecha-

nicznego: papy podk adowe modyfikowa-

ne CZARNA MAMBA SBS MAX, papa oksy-

dowana CZARNA MAMBA G200 S40 oraz  

jednowarstwowe papy wierzchniego krycia 

do mocowa  mechanicznych, np. CZARNA 

MAMBA SOLO lub CZARNA MAMBA 

SOLO FIRE RESIST. 

Styropian jest jednym z najl ejszych 

i najkorzystniejszym z punktu widzenia  

kosztów materia em  termoizolacyjnym. 

Skutkuje to mniejszym obci eniem kon-

strukcji budynku i zredukowaniem kosztów 

inwestycji. 

Pierwsz  warstw  papy mocuje si  me-

chanicznie za pomoc  ko ków, a drug  przy-

grzewa. Chc c skróci  czas monta u oraz 

u atwi  przygrzanie warstwy papy podk a-

dowej (np. CZARNA MAMBA SBS MAX 

PYE PV250 S47), a nast pnie  wierzchnie-

go krycia  (np. CZARNA MAMBA SBS MAX 

PYE PV250 S52H), nale y zastosowa  p yty 

styropianowe fabrycznie laminowane pap

(BITERM 1 × 1 m lub BITERM ROLLBAHN 

1 × 4 m). Rys. nr 5  i 6 .

Sprz t i narz dzia
Niezb dnymi narz dziami potrzebnymi do 

prac dekarskich s :

– butla z gazem propan-butan lub propan

– palnik gazowy z w em jednodyskowy 

lub dwudyskowy

– przyrz d do prowadzenia rolki papy w po-

staci lekkiej rurki odpowiednio wygi tej

– wa ek dociskowy

– szpachelka

– nó  do ci cia papy

Uk adanie pap: 
jednowarstwowo 
czy dwuwarstwowo?
Pojawienie si  pap zawieraj cych modyfika-

tor SBS przyczyni o si  do zwi kszenia za-

kresu zastosowa , odporno ci pokrycia na 

czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia 

mechaniczne. Uzyskano równie  wi ksz

wytrzyma o  w wysokiej i niskiej tempe-

raturze oraz elastyczno  (pami  kszta tu). 

Pozwala to na prowadzenie prac dekarskich 

w temperaturze ni szej (do 0oC) ni  w przy-

padku pap tradycyjnych czy te  oksydowa-

nych (do +5oC). Równocze nie zwi kszy a

si ywotno  pokry  dachowych nawet do 

kilkunastu lat.

W latach 90. stosowany by  przede wszyst-

kim uk ad trzywarstwowy (3 × papa na le-

piku). Jedynie w wyj tkowych przypadkach 

dopuszczalny by  uk ad dwuwarstwowy. 

Z uk adem jednowarstwowym spotykano 

si  tylko i wy cznie w przypadku renowa-

cji starych pokry . Post powanie to by o do-

pasowane do parametrów technicznych pro-

dukowanych w tamtych latach pap. Dopiero 

kilka lat temu producenci, udoskonalaj c

swoje produkty wprowadzili na rynek papy 

do pokry  jednowarstwowych, które by y

równocze nie odpowiedzi  na materia y do 

pokry  dachowych z tworzyw sztucznych.

Uk ad jedno- i dwuwarstwowy wyma-

ga takiego samego przygotowania pod o-

a. W obu uk adach stosuje si  metod  mo-

cowania do pod o a przez przygrzanie lub 

mocowanie mechaniczne ( czniki mecha-

niczne nale y rozmieszcza  równomiernie 

wzd u  zak adu papy, a ich ilo  jest uzale -

niona od strefy dachu). Gdzie s  wi c ró -

nice? Jednowarstwowe pokrycie jest ta sze 

od wielowarstwowego o koszt papy pod-

k adowej oksydowanej – oko o 5 z /m2 net-

to lub modyfikowanej ponad 10 z /m2 netto. 

Kolejna oszcz dno  wynika ze skrócenia 

czasu prac i zwi zanych z tym oszcz dno-

ciach na kosztach robocizny.

Przy wykonywaniu pokrycia dachowego 

z papy termozgrzewalnej szczególn  uwag

nale y zwróci   na jako  wykonania zgrze-

wu. Jest to podstawowy czynnik gwaran-

tuj cy szczelno , a równocze nie trwa o

wykonywanego pokrycia.

Podsumowanie
Najwy sz  trwa o  oraz najd u sz  gwa-

rancj  uzyskamy, stosuj c papy w pe ni mo-

dyfikowane, o gi tko ci w niskich tempera-

turach  –25oC.
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