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fot. LAFARGE DACHY, BRAAS

TEMAT NUMERU

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU

Bez folii siÚ nie da
Gdyby nie odpowiednie materiaïy umoĝliwiajÈce
ochronÚ przed zawilgoceniem, dach byïby naraĝony
na przemarzanie i zagrzybienie. A w takich
warunkach „zdrowy” nie moĝe byÊ ani dom,
ani jego mieszkañcy.
MONIKA KARDA

A

by dach dobrze peïniï swojÈ
funkcjÚ, musi mieÊ nie tylko solidnÈ wiÚěbÚ i szczelne pokrycie,
ale takĝe odpowiednio dobrane i uïoĝone ocieplenie oraz izolacje chroniÈce
z zewnÈtrz przed opadami, od wewnÈtrz
zaĂ przed parÈ wodnÈ. PamiÚtajmy przy
tym, ĝe to wïaĂnie na poddaszach uĝytkowych o niÈ najïatwiej – otwarta zazwyczaj klatka schodowa nie zatrzymu-
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je pÚdzÈcego ku górze powietrza, które
niesie parÚ wodnÈ zebranÈ z caïego domu. Dlatego dachy „zdrowych” domów
najczÚĂciej majÈ:
Q wstÚpne krycie – zabezpieczajÈce
przed przeciekami z zewnÈtrz;
Q ocieplenie – chroniÈce przed zimnem, a takĝe przed haïasem;
Q paroizolacjÚ – ograniczajÈcÈ dostÚp
wilgoci z wnÚtrza domu.

OCHRONA Z ZEWNkTRZ
JeĂli na poddaszu majÈ byÊ pomieszczenia mieszkalne, dach musi byÊ ocieplony. Ocieplenie trzeba jeszcze zabezpieczyÊ przed przeciekami, poniewaĝ pokrycia dachowe najczÚĂciej nie sÈ w tym
skuteczne. OdpowiedniÈ ochronÚ daje
wstÚpne krycie foliami dachowymi
(Foliami WstÚpnego Krycia – FWK).
SÈ to materiaïy paroprzepuszczalne,
czyli umoĝliwiajÈce odparowanie wilgoci, której uda siÚ dostaÊ pod pokrycie.
Dlatego ich stosowanie jest dla konstrukcji dachu znacznie „zdrowsze” niĝ
tradycyjnej, szczelnej papy ukïadanej
na deskowaniu.
Folie te w róĝnym stopniu przepuszczajÈ parÚ wodnÈ i dlatego wyróĝnia siÚ
materiaïy nisko- lub wysokoparoprzepuszczalne.
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TAKA FOLIA, JAKI PARAMETR
konkretnych warunkach. Przyjmuje siÚ, ĝe membrany wysokoparoprzepuszczalne muszÈ mieÊ
co najmniej 1000 g/m2/24 h. Sprzedawane
obecnie majÈ paroprzepuszczalnoĂÊ na poziomie 1800-4000 g/m2/24 h.
Q Opór dyfuzyjny S . Parametr ten oznacza
d
gruboĂÊ równowaĝnÈ dyfuzyjnie gruboĂci warstwy powietrza; membrana o Sd = 0,02 m stawia parze wodnej taki opór, jak 2-centymetrowa
warstwa powietrza (im niĝsza wartoĂÊ Sd, tym
wiÚcej pary wodnej przepuĂci membrana).
Q OdpornoĂÊ na promieniowanie UV. Od niej
zaleĝy, jak dïugo mogÈ trwaÊ prace montaĝowe.
JeĂli folia bÚdzie naraĝona na nasïonecznienie
dïuĝej niĝ deklaruje to jej producent, straci swoje wïaĂciwoĂci. Dlatego jak najszybciej foliÚ
trzeba osïoniÊ pokryciem: niskoparoprzepuszczalnÈ – przed upïywem 3-4 tygodni, wysokoparoprzepuszczalnÈ – 3-6 miesiÚcy.

Q Masa powierzchniowa. Wpïywa na wytrzymaïoĂÊ mechanicznÈ membrany – im ciÚĝsza,
tym bardziej wytrzymaïa. Niestety, ciÚĝsza folia
ma teĝ mniejszÈ paroprzepuszczalnoĂÊ. Dlatego
najlepsze – ze wzglÚdu na wytrzymaïoĂÊ i paroprzepuszczalnoĂÊ – sÈ membrany o gramaturze
100-140 g/m2.
Q OdpornoĂÊ na niskÈ i wysokÈ temperaturÚ.
Producenci podajÈ, ĝe membrany wytrzymujÈ
od – 40 do 90°C. W praktyce moĝliwe jest krótkotrwaïe dziaïanie wyĝszych temperatur (nawet
120°C). Naleĝy przy tym pamiÚtaÊ, by w celu
optymalnej wentylacji stworzyÊ odpowiedni dystans miÚdzy pokryciem dachowym a foliÈ. Takie przewietrzanie umoĝliwia ruszt z ïat i kontrïat (o wysokoĂci 8-10 cm).
Q ParoprzepuszczalnoĂÊ. To iloĂÊ pary wodnej,
jakÈ membrana jest w stanie przepuĂciÊ przez
swojÈ powierzchniÚ w okreĂlonym czasie i w

FoliÚ
wstÚpnego
krycia najïatwiej zamontowaÊ bezpoĂrednio do
krokwi

mocuje siÚ wówczas listewkami (o przekroju 2x3 cm) do boków krokwi w odlegïoĂci ok. 3 cm od ich górnej krawÚdzi.
W peïnym deskowaniu, przy kalenicy
trzeba jeszcze wyciÈÊ otwór o szerokoĂci
3-4 cm, który umoĝliwi wentylacjÚ pozostawionej szczeliny.

fot. MARMA POLSKIE FOLIE

Folie niskoparoprzepuszczalne. Ich
popularnoĂÊ wyraěnie osïabïa, bo moĝna je stosowaÊ pod warunkiem, ĝe pod
foliÈ zostawi siÚ kilkucentymetrowÈ
szczelinÚ wentylacyjnÈ, uïatwiajÈcÈ odprowadzanie wilgoci i – niestety – wychïadzajÈcÈ warstwÚ ocieplenia. Tego
rodzaju szczeliny wykonywano najczÚĂciej ěle lub zupeïnie je pomijano, przez
co ocieplenie ulegaïo zawilgoceniu
i tym samym spadaïy jego wïaĂciwoĂci
izolacyjne. Obecnie folie niskoparoprzepuszczalne stosuje siÚ na poddaszach nieuĝytkowych.
Q Folie wysokoparoprzepuszczalne.
CzÚsto nazywane teĝ membranami, majÈ zdecydowanie lepsze wïaĂciwoĂci
uĝytkowe niĝ folie niskoparoprzepuszczalne. Skutecznie chroniÈ konstrukcjÚ
i ocieplenie dachu przed wodÈ opadowÈ,
a takĝe sprawnie i szybko odprowadzajÈ
parÚ wodnÈ na zewnÈtrz. Takie folie
ukïada siÚ bezpoĂrednio na ociepleniu,
dziÚki czemu nie trzeba wykonywaÊ
szczeliny wentylacyjnej.
Obecnie wiÚkszoĂÊ producentów oferuje
wïókninowe membrany wielowarstwowe, w których jednÈ jest tzw. warstwa
czynna (zatrzymujÈca wodÚ i przepuszczajÈca parÚ wodnÈ), nazywana równieĝ
– z powodu niewielkiej gruboĂci –
filmem.
FoliÚ FWK najczÚĂciej ukïada siÚ bezpoĂrednio na krokwiach. Jej pasy mocuje siÚ – poczynajÈc od okapu – poziomymi rzÚdami, ïÈczÈc je na zakïad o szerokoĂci 10-15 cm. Poniewaĝ folie FWK
majÈ specjalnÈ strukturÚ umoĝliwiajÈcÈ
przenikanie pary wodnej w jednÈ stronÚ
i nieprzedostawanie siÚ wody z drugiej,
trzeba je ukïadaÊ ĂciĂle z zaleceniami
producenta, dotyczÈcymi strony folii,
która powinna znaleěÊ siÚ na zewnÈtrz.
JeĂli foliÚ uïoĝy siÚ odwrotnie, wilgoÊ
bÚdzie wnikaïa w ocieplenie oraz konstrukcjÚ i nie bÚdzie stamtÈd usuwana.
Tam, gdzie przez poïaÊ dachu przechodzÈ kominy, kanaïy wentylacyjne czy
teĝ zamontowane bÚdÈ okna dachowe,
foliÚ trzeba zamocowaÊ w taki sposób,
by nie powstaïy faïdy i zagïÚbienia,
w których mogïaby siÚ gromadziÊ woda.
Trzeba teĝ pamiÚtaÊ o starannym
uszczelnieniu poïÈczeñ i miejsc styku.
W domu z uïoĝonym juĝ pokryciem dachowym nie moĝna umieĂciÊ folii na zewnÈtrz krokwi. Dlatego adaptujÈc poddasze, trzeba uïoĝyÊ jÈ od Ărodka. FoliÚ
Q

OCHRONA OD WEWNkTRZ
Od Ărodka pomieszczeñ ukïada siÚ foliÚ
paroizolacyjnÈ. Takie folie choÊ czÚsto nazywane sÈ paroszczelnymi, naprawdÚ caï-

Przekrój dachu z foliÈ wstÚpnego krycia: a) niskoparoprzepuszczalnÈ; b) wysokoparoprzepuszczalnÈ
a)

ïata

pokrycie dachowe

kontrïata

szczelina pod
pokryciem
folia niskoparoprzepuszczalna
weïna mineralna uïoĝona
w dwóch warstwach
szczelina nad
ociepleniem
paroizolacja
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poszycie z pïyt g-k mocowanych na ruszcie
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c)

b)

fot. COROTOP

fot. VOX INDUSTRIE

a)

fot. LAFARGE DACHY, BRAAS
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fot. DÖRKEN DELTA FOLIE

kowicie szczelne nie sÈ. Nie tyle caïkowicie blokujÈ przepïyw pary wodnej, co raczej go opóěniajÈ. Obecnie sprzedawane
sÈ dwa rodzaje folii:
Q tradycyjne – folie starszego typu, polietylenowe, zwykle w kolorze ĝóïtym albo
niebieskim. SÈ bardzo szczelne (majÈ
wspóïczynnik Sd na poziomie ok. 80 m, paroprzepuszczalnoĂÊ – 0,3-1 g/m2/24 h). Niemal caïkowicie eliminujÈ ryzyko przedosta-

Pasy folii paroizolacyjnej muszÈ byÊ szczelnie
poïÈczone – specjalnÈ taĂmÈ...

nia siÚ wilgoci do weïny, ale w pewnych
sytuacjach (dobrze ocieplony dom, szczelne okna, maïo wydajna wentylacja) mogÈ
okazaÊ siÚ szkodliwe. Para wodna, nie
mogÈc siÚ wydostaÊ, zaczyna siÚ skraplaÊ
na wewnÚtrznej stronie paroizolacji,
prowadzÈc do zawilgocenia pïyt gipsowokartonowych, rozwoju pleĂni oraz
grzybów;
Q nowoczesne, zwane paroizolacjÈ aktywnÈ albo regulatorami pary – zbudowane z wïókniny i filmu. MajÈ wiÚkszÈ
paroprzepuszczalnoĂÊ niĝ tradycyjne
(5-6 g/m2/24 h; Sd powyĝej 8 m) – kiedy
pary jest w pomieszczeniu za duĝo, czÚĂciowo przepuszczajÈ jÈ do ocieplenia,
skÈd moĝe odparowaÊ na zewnÈtrz.
ParoizolacjÚ moĝna mocowaÊ zszywkami do krokwi, pod warunkiem, ĝe
uszczelni siÚ miejsca, w których zostaïa
nimi przebita (np. zaklei taĂmÈ). Takie
zabiegi nie bÚdÈ potrzebne, jeĂli foliÚ
zamocuje siÚ taĂmÈ dwustronnie klejÈ-

WentylacjÚ pod pokryciem dachowym umoĝliwiajÈ: a) ruszt z ïat i kontrïat; b) otwory w podbitce dachowej; c) otwory w kalenicy

cÈ, np. do metalowego rusztu okïadziny
z pïyt gipsowo-kartonowych.

WENTYLACJA
Oprócz uïoĝenia odpowiednich folii waĝna
jest takĝe skuteczna wentylacja poïaci dachowej, przewietrzanie bowiem umoĝliwia
szybkie odprowadzenie przedostajÈcej siÚ
tu wilgoci. Z tego powodu nie moĝna zapomnieÊ o pozostawieniu pustki wentylacyjnej pod warstwami sïabo przepuszczajÈcymi wilgoÊ, takimi jak peïne deskowanie, papa czy folie o niskiej paroprzepuszczalnoĂci.
Zapewnienie wentylacji bezpoĂrednio
pod pokryciem dachowym nie jest trudne, poniewaĝ wystÚpuje tu naturalny
ciÈg powietrza wywoïany wiatrem, róĝnicÈ wysokoĂci okapu i kalenicy, a takĝe
ciepïem z rozgrzanego sïoñcem pokrycia dachowego. Do dobrego przewietrzania wystarczy pozostawienie otwo-

ZDANIEM EKSPERTA

...lub klejem paroszczelnym

fot. SOUDAL

Róĝnice w montowaniu starych, niskoparoprzepuszczalnych folii (tañszych) i nowych wysokoparoprzepuszczalnych (droĝszych) wynikajÈ
z odmiennego sposobu dziaïania. Te pierwsze
wymagajÈ zbudowania dwóch szczelin wentylacyjnych pod pokryciem dachu. Pierwsza osusza
pokrycie zasadnicze oraz ïaty i kontrïaty, a druga pozwala wyciÈgnÈÊ parÚ wodnÈ z konstrukcji
i termoizolacji dachu. Czynnikiem osuszajÈcym
– wyciÈgajÈcym parÚ wodnÈ – w obu tych
szczelinach jest przepïywajÈce w nich powietrze. W zwiÈzku z tym bardzo waĝne jest, aby
kaĝda szczelina byïa droĝna: miaïa wlot, wylot
i ĝeby nic jej nie przesïaniaïo na caïej dïugoĂci.
W przypadku zastosowania folii wysokoparoprzepuszczalnej dolna szczelina pod foliÈ nie
jest potrzebna, poniewaĝ para wodna moĝe
przejĂÊ przez foliÚ do górnej szczeliny (utworzo-
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nej przez ïaty i kontrïaty), której wykonanie jest
duĝo ïatwiejsze niĝ dolnej. Wynika to z faktu
umiejscowienia dolnej szczeliny miÚdzy krokwiami, które ograniczajÈ przepïyw powietrza
narzucajÈc jej „swoje” kierunki.
DodatkowÈ komplikacjÈ przy zastosowaniu folii
niskoparoprzepuszczalnych jest koniecznoĂÊ
uĝycia materiaïu dystansujÈcego, zapewniajÈcego staïy odstÚp miÚdzy foliÈ a termoizolacjÈ.
Jeĝeli siÚ tego nie zrobi, weïna po pewnym czasie osunie siÚ w dóï i zatka dolnÈ szczelinÚ.
Dlatego prawidïowe zamontowanie folii niskoparoprzepuszczalnych moĝe byÊ, mimo ich niĝszej ceny, duĝo droĝsze niĝ zamontowanie folii
wysokoparoprzepuszczalnych. Róĝnice na
korzyĂÊ tych nowoczesnych sÈ tym wiÚksze, im
dach ma bardziej skomplikowany ksztaït.
Krzysztof Patoka
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+ Nadruk na folii wstÚpnego krycia
uniemoĝliwia pomyïkÚ podczas jej ukïadania
– powinien znaleěÊ siÚ „na zewnÈtrz” dachu.
+ Nowoczesne folie dachowe sÈ ïatwiejsze
do uïoĝenia niĝ tradycyjny podkïad pod pokrycie (papa na deskowaniu).
+ OszczÚdnoĂÊ. Technologia wykorzystujÈca
folie dachowe jest tañsza od tej z deskowaniem i kryciem papÈ.

W dachach, w których utrudniona jest
wentylacja pod pokryciem, stosuje siÚ np. specjalne
dachówki

rów wentylacyjnych pod okapem oraz
w kalenicy. Niestety, czasem otwory na
koñcu poïaci dachowej nie gwarantujÈ
dostatecznej wentylacji – w dachach
o maïym kÈcie nachylenia (poniĝej 30°)
lub dïugich krokwiach (ponad 10 m),
a takĝe te z licznymi oknami poïaciowymi. W takich montuje siÚ dachówki lub
kominki wentylacyjne, których liczbÚ
oraz rozmieszczenie powinien okreĂliÊ
projektant pokrycia dachowego.
Q

Folie chroniÈ dach przed zawilgoceniem
tylko po warunkiem, ĝe zostanÈ wïaĂciwie
uïoĝone.

mit Od wewnÈtrz poddasza zawsze ukïada siÚ foliÚ paroszczelnÈ. W rzeczywistoĂci
taka folia nie jest caïkowicie szczelna, poniewaĝ ma opóěniaÊ, a nie blokowaÊ przepïyw pary wodnej. Paroizolacja sïuĝy
przede wszystkim do ochrony weïny mine-

INFO RYNEK

ralnej. Takiej osïony nie potrzebujÈ ani celulozowy materiaï termoizolacyjny, ani polistyren; nie jest teĝ potrzebna w dachach
nieocieplonych.

mit FoliÈ dachowÈ moĝna osïoniÊ wiÚěbÚ na
zimÚ. Takie rozwiÈzanie jest niedopuszczalne.
Kaĝda folia dachowa ulegnie uszkodzeniu
– jeĂli nie zniszczy jej wiatr, „wypalÈ” jÈ
promienie sïoneczne.
mit Uszkodzona membrana wymaga
wymiany. Przedziurawienie membrany
dachowej nie musi byÊ groěne, jeĂli od razu
zostanie naprawione, np. uszczelnione taĂmÈ
klejÈcÈ. Niebezpieczne mogÈ byÊ niewielkie
otwory wypalone przez iskry z papierosów
dekarzy, którzy czÚsto nawet nie wiedzÈ, ĝe
spowodowali takie uszkodzenia. JeĂli niezauwaĝonych przez nikogo i tym samym nienaprawionych dziur jest duĝo, dach doĂÊ szybko ulegnie zawilgoceniu.
PRZYDATNE ADRESY

folie paroprzepuszczalne

Folie dachowe

5,30 zï
Griltex
Forsth STX

5,50 zï
DuPont
TyvekUSolid

3000

2000

1,5

3

4

4

10

30

50 / 1,5

50 / 1,5

cena [m2]
producent
nazwa produktu
paroprzepuszczalnoĂÊ
[g/m2 w ciÈgu doby]
wspóïczynnik Sd [cm]
odpornoĂÊ na sïoñce
[miesiÈce]
gwarancja [lata]
opakowanie
[dï./szer. rolki, m]

6,5 zï
Marma
Membrana dachowa 3

ok. 12 zï
Dörken
Delta Maxx

1900

3000

1,5

15

3

2,5

–

15

25, 50 / 1,5

50 / 1,5

folie paroszczelne

ok. 1,30 zï
ok. 1,55 zï
Griltex
Marma
Paroizolacja PV 260
Paroizolacja 3 MA
jednowarstwowe
polietylen

polietylen

78

82

–

300/180

10

–

50 / 2,6

50 / 2, 2,7

cena [m2]
producent
nazwa produktu
warstwy

wspóïczynnik Sd [m]
wytrzymaïoĂÊ na zerwanie

wzdïuĝ/w poprzek[N]
gwarancja [lata]
opakowanie
[dï./szer. rolki, m]

ok. 5 zï
ok. 8 zï
Griltex
Dörken
PV Alu 165
Delta Reflex
trójwarstwowe
1. polietylen
1. polietylen
2. zbrojenie
2. zbrojenie z HDPE
(siatka polipropylenowa) 3. aluminium pokryte
3. aluminium
poliestrem
> 150
100
–

> 35

10

–

50 / 1,5

50 / 1,5

wspóïczynnik Sd – wspóïczynnik oporu dyfuzyjnego, czyli przenikania pary wodnej; jego wartoĂÊ jest równa oporowi powietrza
o takiej samej gruboĂci; odpornoĂÊ na sïoñce – parametr okreĂlajÈcy maksymalny okres (wartoĂÊ uĂredniona), na jaki moĝna
pozostawiÊ foliÚ bez koñcowego krycia.
– ceny brutto –

WiÚcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artykuïy
na www.budujemydom.pl/cozaile

AKE

042 215 02 90

www.ake.com.pl

CB (COROTOP)

077 400 50 70

www.cb.com.pl

CENVIP

022 724 60 05

www.cenvip.pl

DÖRKEN DELTA FOLIE 022 798 08 21

www.ddf.pl

DUPONT POLAND (TYVEK)
022 320 09 00

www.tyvek.pl

EDAL

022 673 54 80

www.edal.com.pl

FOLDA PLUS

061 894 46 14

www.folda.com.pl

FOLIAREX

061 813 40 65

www.foliarex.com.pl

GRILTEX POLSKA

061 814 85 17

www.griltex.pl

GUTTA POLSKA

061 428 20 64

www.gutta.pl

HENWAL

012 275 14 60

www.henwal.pl

ICOPAL

043 823 41 11

www.icopal.com

LENKO

033 828 52 00

www.lenko.com.pl

016 642 36 36

www.marma.com.pl

MARMA POLSKIE FOLIE

ONDULINE MATERIAY BUDOWLANE
022 642 83 88
www.onduline.com.pl
O¥RODEK BADAWCZO-RROZWOJOWY PRZEMYSU
RAFINERYJNEGO
024 365 34 81 www.obr.pl
SAINT GOBAIN ISOVER POLSKA
032 339 63 00

www.isover.pl

TEGOLA POLONIA

042 636 24 42
www.tegola-polonia.com.pl

TOPFOL

061 826 52 90

www.topfol.pl

URSA

022 878 77 60

www.ursa.pl

