PRZEGLkD RYNKU

Od kiedy zaczÚliĂmy
mieszkaÊ na poddaszach, musimy chroniÊ
ich ocieplenie przed
wilgociÈ. Bywaïo to
czÚsto nieskuteczne,
dopóki nie wynaleziono
folii, które nie
przepuszczajÈ wody,
ale teĝ nie zatrzymujÈ
pary wodnej.

Folie do dachów
spadzistych
Krzysztof Patoka

fot. Dörken

W trosce

o suchy dach

Wspóïczesne materiaïy budowlane sÈ
w wiÚkszoĂci wyspecjalizowane i majÈ cechy korzystne dla okreĂlonego zastosowania. Taka specjalizacja ulepsza konstrukcjÚ w róĝny sposób, na przykïad zwiÚksza
jej trwaïoĂÊ, obniĝa koszt (nie cenÚ) jej wykonania oraz zwiÚksza bezpieczeñstwo jej
uĝytkowania lub inne funkcje ochronne.
W dziedzinie materiaïów dachowych od
lat obserwujemy takÈ specjalizacjÚ. Jej wy-
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nikiem jest powstanie materiaïów przeznaczonych do speïniania ĂciĂle okreĂlonych
funkcji w dachu.
Ich rozwój spowodowaïa zmiana naszych
potrzeb mieszkaniowych: tam, gdzie dawniej suszyïo siÚ bieliznÚ czy wnosiïo stare
sprzÚty, które ĝal byïo wyrzuciÊ, teraz urzÈdza siÚ wnÚtrza mieszkalne. Powstaïa potrzeba ocieplenia takich poddaszy. I oto
siÚ okazaïo, ĝe skutecznoĂÊ ocieplenia da-

chów spadzistych nie jest proporcjonalna do gruboĂci zastosowanych do tego materiaów. Wzrost gruboĂci termoizolacji nie
wystarcza do zapewnienia odpowiedniej
termoizolacyjnoĂci dachu. PrzyczynÈ niewystarczajÈcej izolacji poddasza okazaïo siÚ
zawilgocenie ociepleñ – i to zarówno wodÈ
pochodzÈcÈ z zewnÈtrz, na przykïad z deszczu, którÈ wiatr wdmuchuje pod pokrycie,
jak i wodÈ z wnÚtrza domu, która w posta-
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Folie do dachów spadzistych

Po co wymyĂlono folie
dachowe?
Ocieplenie dachu musi byÊ osïaniane przed
przenikaniem i skraplaniem siÚ pary wodnej oraz zabezpieczone przed jej przewiewaniem zachodzÈcym w szparach miÚdzy materiaïami tworzÈcymi dach.
Aby sprostaÊ tym wymaganiom, trzeba
byïo wyprodukowaÊ nowe elastyczne materiaïy izolacyjne, przeznaczone specjalnie
do osïony konstrukcji i ocieplenia dachów.
W wyniku poszukiwañ powstaïy dwie grupy
produktów:
paroizolacje,
materiaïy do wstÚpnego krycia: folie
(FWK) i membrany (MWK) – uszczelniajÈce pokrycia leĝÈce na ïatach.
Paroizolacje ograniczajÈ lub uniemoĝliwiajÈ przepïyw pary wodnej napïywajÈcej
z wnÚtrza budynku.
Folie wstÚpnego krycia (FWK) oraz membrany wstÚpnego krycia (MWK) wspóïdziaïajÈc z systemem wentylacji dachu lub jego
pokrycia, umoĝliwiajÈ wydostanie siÚ pary
wodnej z konstrukcji dachu i jego termoizolacji. DziÚki wspóïdziaïaniu tych dwóch
grup izolacji para wodna ma ograniczony dostÚp do dachu, ale moĝe go swobodnie
opuĂciÊ, gdy siÚ w nim znajdzie.
Stosowanie FWK i MWK ĂciĂle zwiÈzane jest ze sposobem wentylowania dachu,
chociaĝ dach, w którym jest zamontowana
MWK nie moĝe byÊ zakwalifikowany do kategorii „dachu wentylowanego”.
Folie wstÚpnego krycia zastÈpiïy (tylko)
papÚ na deskowaniu i nie zmieniïy systemu
wentylowania dachów, natomiast membrany
wstÚpnego krycia wprowadziïy nowÈ jakoĂÊ
i nowy sposób osuszania dachu – za pomocÈ
powietrza wentylujÈcego, które przepïywa
wzdïuĝ kontrïat nad membranami.
Wszystkie omawiane materiaïy sÈ tworzywami sztucznymi (najczÚĂciej polimerami), charakteryzujÈ siÚ duĝÈ elastycznoĂciÈ,
sÈ lekkie i ïatwe w montaĝu. Nic wiÚc dziwnego, ĝe kaĝdy wspóïczesny dach ma w swej
konstrukcji co najmniej jednÈ z takich izolacji. WiÚkszoĂÊ dachów ma pokrycie uïoĝone
na ïatach i kontrïatach uszczelnionych foliami lub membranami wstÚpnego krycia.

Problemy z nazwami
Warto wiedzieÊ, ĝe omawiane materiaïy foliowe bywajÈ róĝnie nazywane. Nazwy te sÈ

Nazwy elastycznych wyrobów wodochronnych stosowanych na warstwy wstÚpnego krycia
FWK
folie wstÚpnego krycia
(niskoparoprzepuszczalne)
folie paroszczelne

folie
paroprzepuszczalne

MWK
membrany wstÚpnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalne)
membrany
lekkie

Stosowanie wysokoparoprzepuszczalnych membran wstÚpnego krycia wymaga przepïywu powietrza
wentylujÈcego miÚdzy pokryciem i nad membranÈ. ZapewniajÈ to kontrïaty z wlotem i wylotem utworzonej przez nie szczeliny

i bÚdÈ jeszcze przez pewien czas problemem,
nawet dla osób zwiÈzanych zawodowo z budownictwem. Wynika to z wielu przyczyn:
szybkiego tempa zmian, wieloĂci ěródeï informacji (kaĝdy kraj ma swoje tradycyjne
okreĂlenia i nazwy), a takĝe z poszerzania siÚ
oferty i zastosowañ materiaïów foliowych.
W tytule normy PN-EN 13859, wedïug
której certyfikuje siÚ wszystkie takie materiaïy jak: folie, membrany i wiatroizolacje,
uĝyte jest sformuïowanie: „elastyczne wyro-

by wodochronne”. Norma ta obejmuje szerszÈ grupÚ produktów niĝ tylko uszczelniajÈce warstwy wstÚpne. Dlatego potrzebne sÈ
coraz precyzyjniejsze nazwy, jak najlepiej
informujÈce o funkcjach tych wyspecjalizowanych produktów. Warto przy tym rozróĝniÊ je wedïug ich najwaĝniejszych cech
istotnych dla dziaïania przegrody budowlanej, do której sÈ one przewidziane.
Nazwy materiaïów stosowanych jako
uszczelnienia pokryÊ dachów spadzistych

Izolacje niskoczy wysokoparoprzepuszczalne?
Niskoparoprzepuszczalne. PrzepuszczajÈ niewielkie iloĂci pary wodnej, dlatego nie mogÈ
stykaÊ siÚ z ociepleniem dachu: pomiÚdzy materiaïem termoizolacyjnym a foliÈ konieczne
sÈ powietrzne szczeliny wentylacyjne, z których nadmiar wilgoci jest odprowadzany, by nie
powodowaï zawilgocenia konstrukcji dachu.
Wysokoparoprzepuszczalne. Nie stanowiÈ bariery dla pary wodnej, mogÈ wiÚc bezpoĂrednio dotykaÊ izolacji cieplnej, bo nawet wtedy nie spowodujÈ zawilgocenia konstrukcji
dachu ani izolacji. Nie trzeba zatem nad nimi zostawiaÊ szczeliny wentylacyjnej.
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ekrany

fot. Corotop

ci pary dostaje siÚ do ocieplenia i tam skrapla w miejscach styku z zimniejszymi jego
warstwami.
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PrzeglÈd rynku

Systemy wentylacji zaleĝnie od ukïadu
warstw wstÚpnego krycia

Przedstawione na rysunkach
przekroje to najczÚĂciej stosowane rozwiÈzania skoĂnych dachów
wentylowanych. NajkorzystniejszÈ
z nich wersjÈ jest ta z MWK
(rys. 2), co wynika z nastÚpujÈcych zalet membran:

fot. Marma

Systemy wentylacji dachów skoĂnych z pokryciem ukïadanym na ïatach i kontrïatach powinny byÊ dostosowane do ukïadu warstw wstÚpnego krycia. Przykïady poprawnych rozwiÈzañ pokazano na rysunkach 1, 2 i 3. Dachy na nich przedstawione majÈ podobne wïaĂciwoĂci eksploatacyjne.

Okap z ekranem wysokoparoprzepuszczalnym.
Ekrany majÈ takie same zastosowania jak
pozostaïe membrany, ale z powodu wiÚkszej
odpornoĂci moĝna je ukïadaÊ pod wszelkie
pokrycia: leĝÈce na ïatach, na deskowaniu i na
niskich kÈtach nachylenia poïaci

niĝszy koszt wykonania pokrycia i caïego dachu, dziÚki uproszczeniu konstrukcji (wïaĂciwie wykonana szczelina wentylacyjna
bardzo podnosi koszty caïkowite
pokrycia dachu);
1 Przekrój dachu izolowanego FWK

2 Przekrój dachu izolowanego MWK

wykorzystanie caïej wysokoĂci krokwi na ocieplenie oraz
lepsza termoizolacyjnoĂÊ dachu
dziÚki temu, ĝe nie ma w nim dolnej szczeliny wentylacyjnej, którÈ
w okresie chïodów napïywaïaby
do termoizolacji wilgoÊ atmosferyczna;
lepsza ochrona drewnianych
elementów konstrukcji dachu,
dziÚki temu, ĝe wilgotne powietrze atmosferyczne nie styka siÚ
z drewnem.

3 Przekrój dachu izolowanego papÈ podkïadowÈ
z wïaĂciwie wentylowanym deskowaniem
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fot. Grace

lepsza ochrona termoizolacji
i konstrukcji dachu w newralgicznych jego miejscach: w kalenicy,
w koszach i w miejscach przejĂÊ
róĝnych instalacji przez pokrycie;

Folie i membrany paroprzepuszczalne naleĝy
ukïadaÊ wïaĂciwÈ stronÈ (tÈ z napisami do góry),
jest to waĝne z róĝnych powodów

podane sÈ w tabeli powyĝej. W zaprezentowanym nazewnictwie uwzglÚdnione sÈ
okreĂlenia, które siÚ przyjÚïy na polskim
rynku, a które sÈ teĝ dostosowane (jak np.
membrana) do nazewnictwa uĝywanego
w Europie.
FWK folie wstÚpnego krycia – to folie o niskiej paroprzepuszczalnoĂci, stosowane jako
uszczelnienie pokryÊ ukïadanych na ïatach,
wymagajÈce wentylowania przestrzeni miÚdzy foliami a termoizolacjÈ (wedïug techniki
tzw. dachu wentylowanego); w dachu w których sÈ zastosowane muszÈ byÊ skonstruowane dwie szczeliny wentylacyjne – jedna
pod pokryciem, a druga pod FWK (rys. 1).
FWK paroszczelne – sÈ to produkty o bardzo niskiej paroprzepuszczalnoĂci porównywalnej do paroizolacji typu opóěniacze
pary o Sd ³ 20 m, przewaĝnie przeznaczone
sÈ do stosowania pod blachy ukïadane w dachach niewentylowanych (Sd to gruboĂÊ
równowaĝnej membranie warstwy powie-
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fot. Monier

a

fot. Vox Industri

b

Wentylacja poïaci dachowej. Para wodna
przechodzi przez weïnÚ mineralnÈ i jest
wywiewana szczelinÈ znajdujÈcÈ siÚ pod
pokryciem. Wlot powietrza powinien znajdowaÊ
siÚ w szczycie dachu pod dachówkami
kalenicowymi (a) lub w obrÚbie okapu (b)

MWK lekkie – membrany o mniejszej gramaturze i mniejszej wytrzymaïoĂci, speïniajÈce podstawowe wymagania róĝnej, ale wysokiej paroprzepuszczalnoĂci.
MWK ekrany – grupa membran o gramaturze od 160 g/m², podwyĝszonej trwaïoĂci i wytrzymaïoĂci mechanicznej oraz wysokiej paroprzepuszczalnoĂci (Sd ~ 0,02 m,
czyli 1300–2000 g/m² na dobÚ w temperaturze 23ºC i przy 85% wilgotnoĂci powietrza).
Warto wyróĝniÊ je jako oddzielnÈ grupÚ, poniewaĝ tylko one majÈ bardziej uniwersalne zastosowania i w przyszïoĂci bÚdÈ powszechnie stosowane.
Folie FWK a potem równieĝ membrany MWK powstaïy ponad 40 lat temu. Od
tego czasu wciÈĝ udoskonalano technologie ich wytwarzania i techniki ich montaĝu, aby odpowiadaïy wymaganiom wspóïczesnego budownictwa. Dlatego materiaïy
te majÈ coraz lepsze parametry i wïaĂciwoĂci. Jednak ostateczny efekt i skutecznoĂÊ
ich dziaïania zaleĝÈ od wïaĂciwego uïoĝenia ich na dachu. Montaĝ decyduje o tym,

fot. Marma

PrzeglÈd rynku

Folie i membrany sprzedawane sÈ w rolkach
o róĝnych wymiarach

trza; im wartoĂÊ ta jest niĝsza, tym wiÚcej
pary wodnej przepuszcza membrana).
FWK paroprzepuszczalne – to popularne folie zbrojone lub folie z zatopionÈ tkaninÈ o paroprzepuszczalnoĂci dochodzÈcej
do 40 g/m² na dobÚ, co odpowiada Sd d 1 m.
MWK membrany wstÚpnego krycia
– materiaïy wysokoparoprzepuszczalne o Sd < 0,1 m, nazywane równieĝ membranami dachowymi (tak samo jak membrany na dachy pïaskie zastÚpujÈce papy
wierzchniego krycia); ich gïównÈ zaletÈ
jest to, ĝe moĝna je uïoĝyÊ bezpoĂrednio na
termoizolacji (na styk), co eliminuje szczelinÚ nad termoizolacjÈ; taki dach jest osuszany przez jednÈ szczelinÚ znajdujÈcÈ siÚ
pod pokryciem. Takie dachy nazywa siÚ
niewentylowanymi z pokryciem wentylowanym (rys. 2).

czy membrany bÚdÈ naleĝycie speïniaÊ
swoje funkcje.
Membrany sÈ obecnie najlepszym materiaïem spoĂród tych przeznaczonych na warstwy
wstÚpnego krycia i dlatego warto doïoĝyÊ starañ na kaĝdym etapie budowy dachu, aby ich
zalety zostaïy maksymalnie wykorzystane.
FWK
We wspóïczesnym budownictwie stosuje siÚ
wiele róĝnych konstrukcji dachowych, które
wymagajÈ rozmaitych, wyspecjalizowanych
materiaïów. Jednym z nich sÈ folie wstÚpnego krycia o niskiej paroprzepuszczalnoĂci,
które sÈ powszechnie stosowane w dwóch
rodzajach konstrukcji:
w dachach z poddaszem nieuĝytkowym,
w których przestrzeñ nad ocieplonym stropem jest wentylowana;

fot. Marma

Uïoĝenie izolacji naleĝy powierzyÊ dobremu
dekarzowi z doĂwiadczeniem, który potrafi
ukïadaÊ i membrany, i pokrycia

Folie niskoparoprzepuszczalne zbrojone naleĝy
ukïadaÊ z lekkim zwisem, a pozostaïe folie bez
niego. Membrany natomiast muszÈ byÊ ukïadane
z lekkim naprÚĝeniem, po to, ĝeby nie wypychaïa
ich termoizolacja. Izolacje (FWK i MWK) mocuje
siÚ wstÚpnie spinkami (tackerem), gwoědziami,
z szerokim ïebkiem lub od razu krótkimi
kontrïatami – wybór metody zaleĝy od dekarza.
Èczenie zakïadów folii lub membrany nie jest
konieczne a czasami wrÚcz szkodliwe

w nieocieplanych dachach budynków
magazynowych, przemysïowych itp., czyli
wszÚdzie tam, gdzie ze wzglÚdu na funkcje
dachu i jego prosty ksztaït nie jest potrzebna
wysoka paroprzepuszczalnoĂÊ izolacji wiatrochronnej i wodochronnej, a jednoczeĂnie

WilgotnoĂÊ powietrza atmosferycznego w Polsce
(wedïug Atlasu klimatu Polski)
MiesiÈce

styczeñ

luty

marzec

kwiecieñ

maj

czerwiec

lipiec

sierpieñ

wrzesieñ

paědziernik

listopad

grudzieñ

WilgotnoĂÊ
wzglÚdna

85%

85%

80%

75%

70%

70%

75%

75%

80%

90%

90%

90%
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PrzeglÈd rynku

Prawidïowo uïoĝone membrany dachowe
stanowiÈ waĝny element dachu, poniewaĝ
decydujÈ o trwaïoĂci i termoizolacyjnoĂci,
nie tylko dachu ale i poĂrednio caïego budynku
waĝne sÈ dwie jej cechy: wysoka wytrzymaïoĂÊ i niski koszt.
MWK
Izolacje MWK i FWK bardzo siÚ róĝniÈ sposobami montaĝu: MWK mogÈ bo-

wiem stykaÊ siÚ z termoizolacjÈ, a FWK
nie. Powoduje to znaczne róĝnice w sposobie konstruowania caïego dachu. Oprócz
tego membrany wytwarzane w róĝny sposób
majÈ róĝnÈ budowÚ i zaleĝnie od tego róĝnie siÚ zachowujÈ w odmiennych warun-

Sposób ukïadania i cechy materiaïów stosowanych na warstwy wstÚpnego krycia

Rodzaj materiaïu

Folie wstÚpnego krycia
(niskoparoprzepuszczalne)

Membrany
wstÚpnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalne)

Sposób ukïadania

ParoprzepuszczalnoĂÊ
(w temp. pokojowej)
[g/cm2/24 h]

Równowaĝna folii
gruboĂÊ powietrza
S d*
[m]

FWK wymagajÈ
szczeliny wentylacyjnej
(droĝnej na caïej
dïugoĂci, majÈcej wlot
i wylot), oddzielajÈcej
je od termoizolacji

od 20 do 60

od 1 do 3

MWK ukïada siÚ
bezpoĂrednio na
termoizolacjÚ

od 1000 do 2000

od 0,004 do 0,08

fot. Marma

JednÈ z podstawowych funkcji membran
dachowych jest ochrona termoizolacji przed
zawilgoceniem. Jest ona waĝna, dlatego ĝe
przez zawilgocony dach ucieka duĝo ciepïa.
Membrana o duĝej paroprzepuszczalnoĂci uïatwia wysychanie nieuniknionych zawilgoceñ,
przyczynia siÚ zatem do oszczÚdnoĂci energii
zuĝywanej na ogrzewanie domu.
Membrana speïnia jednak to zadanie tylko
Im mniejsza jest paroprzepuszczalnoĂÊ membraw nastÚpujÈcych warunkach:
ny, tym wiÚksze jest zagroĝenie, ĝe bÚdÈ pod niÈ
wilgoÊ, którÈ ma przepuĂciÊ, ma postaÊ
powstawaÊ skropliny, które gromadziÊ siÚ bÚdÈ
pary wodnej (membrany przepuszczajÈ parÚ, w dachu: czas, w jakim skropliny pozostajÈ w dachu, oznacza straty energii zuĝywanej na ogrzaale nie przepuszczajÈ wody);
nie domu. Im wiÚksza jest paroprzepuszczalnoĂÊ
temperatura powietrza jest wystarczajÈmembrany dachowej, tym wiÚksze sÈ szanse, aby
co wysoka, by para nie skraplaïa siÚ na spo- w tych krótkich okresach dach szybko wysychaï
dzie membrany.
W naszym klimacie okresy, w których moĝliwy jest wypïyw pary wodnej z dachu, sÈ stosunkowo krótkie. Gdy jest tak zimno, ĝe para skrapla siÚ pod membranÈ, dochodzi do okresowego zawilgocenia termoizolacji i konstrukcji.

fot. Corotop

Dlaczego wysoka paroprzepuszczalnoĂÊ
jest tak waĝna?

TrwaïoĂÊ membrany w najwiÚkszym stopniu zaleĝy od prawidïowego montaĝu

kach klimatycznych. Granice umoĝliwiajÈce
klasyfikacjÚ czy dany produkt jest juĝ MWK
czy tylko FWK powinny byÊ wyznaczone
z uwzglÚdnieniem specyfiki klimatu kraju,
w którym te materiaïy majÈ byÊ stosowane.
Dlatego teĝ membrany, które sprawdzajÈ siÚ
w suchych i stabilnych warunkach, nie zawsze sÈ odpowiednie w zmiennym klimacie
Polski, który charakteryzuje bardzo czÚste
wystÚpowanie zjawiska skraplania siÚ pary
wodnej, czÚste sÈ teĝ okresy wystÚpowania
podwyĝszonej wilgotnoĂci powietrza (patrz
tabela na poprzedniej stronie).
W Niemczech materiaï jest kwalifikowany
jako membrana wstÚpnego krycia, gdy równowaĝna mu dyfuzyjnie warstwa powietrza
Sd d 0,3 m.
W Polsce ta granica czÚsto okazuje siÚ
zbyt wysoka równieĝ ze wzglÚdu na wiÚkszÈ niĝ w wielu krajach oĂciennych liczbÚ cykli zamarzania i rozmarzania. Dlatego
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w 2001
roku okreĂliïo granicznÈ dla membran wartoĂÊ Sd d 0,1 m („Dekarz” 5/2001).
PodsumowujÈc: MWK zabezpieczajÈ konstrukcjÚ i termoizolacjÚ dachu przed podwiewanÈ pod pokrycie wodÈ opadowÈ,
a takĝe przed przeciekami lub wodÈ skraplajÈcÈ siÚ pod pokryciem dachowym. Podczas
ewentualnych uszkodzeñ pokrycia oraz
w trakcie prac dekarskich speïniajÈ rolÚ zabezpieczenia przed opadami. Dodatkowo
stanowiÈ osïonÚ przed kurzem i pyïami
w czasie dïugoletniej eksploatacji dachu.
Membrany stosuje siÚ w dachach niewentylowanych o pokryciu wentylowanym
uïoĝonym na ïatach. WïaĂciwie uïoĝone

*Sd – im mniejsza gruboĂÊ równowaĝnej warstwy powietrza, tym lepsza paroprzepuszczalnoĂÊ
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Folie do dachów spadzistych

Jak wybieraÊ MWK?

fot. Marma

Najwaĝniejszymi cechami membran sÈ:
wysoka paroprzepuszczalnoĂÊ,
gramatura i odpornoĂÊ na UV (od których
zaleĝy trwaïoĂÊ),
wodoodpornoĂÊ.

W newralgicznych miejscach dachu: w kalenicy, w koszach i w miejscach przejĂÊ róĝnych instalacji przez pokrycie najlepszÈ ochronÚ termoizolacji i konstrukcji dachu zapewniajÈ membrany
wysokoparoprzepuszczalne

ograniczajÈ niebezpieczne dla drewnianej konstrukcji dachu i termoizolacji skutki kondensacji pary wodnej, groĝÈce gromadzeniem siÚ skroplin czyli wilgoci. Wilgotna
termoizolacja nie speïnia swoich funkcji
i powoduje nadmierne zuĝycia energii na
ogrzewanie domu, a przeciekajÈcy lub zawilgocony dach zagraĝa pozostaïym elementom budynku, moĝna przyjÈÊ, ĝe wïaĂciwie

Na trwaïoĂÊ i dïugoĂÊ uĝytkowania membran wpïywajÈ:
wytrzymaïoĂÊ na rozrywanie,
zakres wytrzymaïoĂci na temperaturÚ,
wymiary i kolor.
Z tych cech inwestor powinien byÊ zainteresowany przede wszystkim paroprzepuszczalnoĂciÈ oraz trwaïoĂciÈ: powinny
byÊ one jak najwyĝsze. Membrany dachowe dobrej jakoĂci majÈ paroprzepuszczalnoĂÊ 1000–2000 (g/m2/24 h) w temperaturze
23–25°C. TrwaïoĂÊ membran zaleĝy od ich
gramatury i odpornoĂci na promieniowanie
UV. Im gramatura jest wyĝsza, tym trwaïoĂÊ
moĝe byÊ wiÚksza.
Wykonawcy bÚdÈ zainteresowani innÈ
cechÈ: wysokÈ wytrzymaïoĂciÈ, bo pozwoli
im ona mniej uwaĝnie ukïadaÊ membrany.

Waĝne parametry
ParoprzepuszczalnoĂÊ – okreĂla iloĂÊ
miligramów pary wodnej, jaka w ciÈgu
doby jest w stanie przeniknÈÊ przez 1 m2
folii/membrany. WartoĂÊ wspóïczynnika
paroprzepuszczalnoĂci zaleĝy m.in. od
temperatury, w której przeprowadza siÚ
jego badanie. Za membrany wysokoparoprzepuszczalne moĝna uwaĝaÊ takie, których Sd jest nie wiÚksze niĝ: 0,1 m w Polsce,
a 0,3 m w Niemczech. Im wyĝsza paroprzepuszczalnoĂÊ, tym lepiej.
Wspóïczynnik Sd – okreĂla w metrach,
jak gruba musiaïaby byÊ warstwa powietrza, by stawiaÊ taki sam opór parze
wodnej jak membrana, np. wspóïczynnik
Sd = 0,02 m odpowiada warstwie powietrza o gruboĂci 2 cm.

fot. Corotop

uïoĝone membrany dachowe w znaczÈcym
stopniu ograniczajÈ zuĝycie energii i przedïuĝajÈ ĝycie caïemu budynkowi.

WytrzymaïoĂÊ membran wstÚpnego krycia
WytrzymaïoĂÊ MWK okreĂla siÚ dwoma badaniami siïy zrywajÈcej: przez rozrywanie szerokiego na 5 cm paska membrany oraz przez rozrywanie membrany gwoědziem. Takie próby badawcze
nie odzwierciedlajÈ jednak prawdziwych obciÈĝeñ, jakie wystÚpujÈ na dachu. Membrany sÈ naraĝone na rozerwanie tylko podczas ich ukïadania oraz podczas ukïadania pokrycia. Potem nie ma
moĝliwoĂci uszkodzenia membrany.
Siïy rozciÈgajÈce, jakie oddziaïywaÊ mogÈ na membranÚ wskutek dziaïania wiatru czy teĝ rozsychania siÚ drewnianej konstrukcji dachu, sÈ tak niewielkie, ĝe nawet maïa
elastycznoĂÊ membrany wystarczy, by je przenosiïa bez szkód.
Jedyne zagroĝenia, jakim moĝe podlegaÊ MWK, sÈ zatem zwiÈzane z pracami dekarskimi. Im membrana jest mocniejsza,
tym ïatwiej jest dekarzowi jÈ rozpiÈÊ i zamontowaÊ
na niej pokrycie. Samo rozpinanie membrany nie
wymaga wielkich siï (wystarczy jÈ tylko lekko naprÚĝyÊ), dlatego wytrzymaïoĂÊ membran nie musi byÊ duĝa.
)
Do uszkodzeñ moĝe natomiast dojĂÊ wskutek przypadkoas
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(B
ier
n
wych obciÈĝeñ, na przykïad upadku narzÚdzi czy potkniÚcia siÚ
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dekarza. Wynika z tego, ĝe nawet najmocniejsza membrana moĝe
zostaÊ uszkodzona i jej zwiÚkszona wytrzymaïoĂÊ wcale nie gwa- Membrany wysokoparoprzepuszczalne nadajÈ siÚ do
rantuje niezawodnoĂci.
Uwaga! Rozerwanie membrany wskutek nieostroĝnoĂci nie ozna- ukïadania bezpoĂrednio na
termoizolacji bez koniecznocza wcale, ĝe trzeba jÈ wymieniaÊ. Trzeba jÈ jednak zreperowaÊ za Ăci stosowania szczelin wenpomocÈ specjalnych taĂm samoprzylepnych, które sÈ oferowane tylacyjnych
przez wiÚkszoĂÊ producentów oraz dostawców dachowych materiaïów uzupeïniajÈcych.

Niektóre membrany mogÈ byÊ stosowane równieĝ jako powïoka wiatroizolacyjna w budownictwie szkieletowym oraz pod siding

Z tego powodu zachÚcajÈ oni czÚsto swoich zleceniodawców, by zdecydowali siÚ
na membrany o duĝej wytrzymaïoĂci (czyli „mocne”), tïumaczÈc, ĝe bÚdÈ one wtedy
bardziej trwaïe. Tymczasem te dwie cechy
nie majÈ ze sobÈ nic wspólnego, poniewaĝ
trwaïoĂÊ zaleĝy przede wszystkim od
gramatury membrany (a ta – od jej budowy) i od odpornoĂci na UV oraz sposobu uïoĝenia pokrycia.
JeĂli pokrycie jest uïoĝone wadliwie,
wskutek czego ma zbyt duĝe i zbyt wiele
szczelin, wpadajÈce przez nie promieniowanie sïoneczne, po kilku latach spowoduje
zniszczenie kaĝdej MWK. Jak z tego wynika, mamy tu do czynienia z konfliktem interesów, dlatego najlepiej zdaÊ siÚ na dobrego dekarza z doĂwiadczeniem, który potrafi
ukïadaÊ i membrany, i pokrycia: powinien
on doceniaÊ znaczenie paroprzepuszczalnoĂci membrany i nie namawiaÊ nas na ukïadanie „mocnych” membran.
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