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Zanim zapadnie decyzja, warto pozna

kilka typowych sytuacji, w których na 

pewno konieczna b dzie interwencja. 

P kni cia wzd u ne (zw aszcza w gru-

bych elementach) s  dopuszczalne i nie 

powoduj  istotnego zmniejszenia wy-

trzyma o ci. Konieczno  wzmocnie

lub wymiany wi by zachodzi, gdy jest 

ona na tyle uszkodzona (np. przez szkod-

niki), e materia  traci na wytrzyma-

o ci, a przekroje elementów wi by

zmniejszaj  si  – przez co no no  kon-

strukcji maleje w stosunku do za o onej

niegdy  przez projektanta. Poniewa  zmia-

ny zachodz  stopniowo, stopniowo te

pog biaj  si  ugi cia elementów i sygnali-

zuj , e trzeba si  zabra  za napraw .

W takiej sytuacji dach trzeba b dzie roze-

bra , wi b  zrobi  od nowa i jeszcze raz 

u o y  pokrycie. Do tego konieczny jest 

projekt dachu – je li dom jest stary i do-

kumentacja zagin a, trzeba b dzie zamó-

wi  nowy. Projektant mo e te  oczywi-

cie uwzgl dni  planowane przeróbki, je li 

b d  wymaga y przystosowania konstruk-

cji do nowych obci e  (wymaga  tego 

b dzie na przyk ad zmiana pokrycia da-

chowego lub zmiana schematu podparcia 

wi by). Zmian w starym projekcie wyma-

ga  te  b dzie zastosowanie wi by prefa-

brykowanej, jakiej si  dawniej nie stoso-

Naprawia  czy wymieni ?

Gdy samodzielnie 

oceniamy stan dachu 

i rynien, stawiamy 

zazwyczaj na napraw .

Fachowiec zwykle 

próbuje przekonywa

do wi kszych przeróbek. 

To nasz dom, a wi c my 

decydujemy...
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wa o, ale wtedy sam producent wykonuje 

zwykle stosowne obliczenia. 

Potrzeba napraw czy wymiany dachu 

jest czasem okazj  do zmiany jego geome-

trii: cz sto wymienia si  przy tym ko ców-

ki krokwi od strony okapu, bo s  one zazwy-

czaj w z ym stanie, lub przed u a je, aby 

dach mia  szersze okapy. Wielu inwestorów 

decyduje si  na monta  okien dachowych 

lub dobudowanie lukarn, eby zapewni

lepsze do wietlenie poddasza. Gdy wi -

ba wymaga wymiany, mo na nawet zmie-

ni  k t nachylenia po aci, do czego oczywi-

cie niezb dny jest projekt konstrukcyjny 

nowej wi by. 

Wymiana wi by lub jej elementów wy-

maga zakupu dobrego drewna. Informacje 

na temat jego gatunku, klasy i ilo ci zawarte 

s  cz sto w zestawieniu do czonym do pro-

jektu. Je eli jednak ich tam nie ma, to wy-

kaz potrzebnych belek, kraw dziaków, desek 

i at z drewna iglastego (najcz ciej sosnowe-

go) przygotuje nam cie la, który b dzie budo-

wa  wi b . Na g ówne elementy konstruk-

cyjne zazwyczaj u ywa si  drewna klasy K 

27 lub K 33 (liczba oznacza wytrzyma o

drewna na zginanie). Nie warto go kupowa

w ma ych firmach, które oferuj  drewno nie-

badane pod wzgl dem wytrzyma o ciowym: 

znacznie pewniejszym ród em s  sk ady 

drzewne, tartaki oraz firmy produkuj ce ele-

menty konstrukcji drewnianych. Najlepiej

jednak kupowa  drewno w firmie, która do-

starczy materia  odpowiednio przyci ty, 

zaimpregnowany i wysuszony. Tartaki do-

starczaj  bowiem najcz ciej drewno mokre, 

a w sk adach kupimy elementy o standardo-

wej d ugo ci, a wi c po jego przyci ciu zosta-

nie nam znaczna ilo  odpadów.

Pami tajmy, e wilgotno  drewna na 

wi b  nie mo e przekracza  20%, gdy

zbyt mokre drewno podczas wysychania b -

dzie si  paczy , a wi c mo e deformowa

pokrycie dachu. 

Wi cej na temat elementów wi by dacho-

wej i sposobów czenia elementów konstruk-

cyjnych dachu mo na znale  w archiwum 

BD pod adresem www.budujemydom.pl.

Je li konstrukcja wi by na to po-

zwala, miejsca mo liwych nie-

szczelno ci mo na znale , ogl da-

j c dach od strony poddasza. 

Je eli oka e si , e konieczna jest 

naprawa, pozostanie ju  tylko wy-

bór metody i takiego terminu rozpo-

cz cia remontu, by w robotach nie 

przeszkodzi a pogoda.

Sposób usuni cia przecie-

ków pokrycia dachu  uzale -

niony jest od wielko ci uszkodze  i rodzaju 

materia u pokryciowego. Niewielkie uszko-

dzenia i p kni cia naprawia si  przez na o-

enie warstwy silikonu dekarskiego. Przy 

wi kszych usterkach po prostu wymienia 

si  te elementy.  Jedynie na dachach krytych 

pap  mo na przeprowadzi  miejscowe na-

prawy przez na o enie atek w miejscu prze-

cieku i przyklejenie ich lepikiem. Okresowo 

konieczne jest równie  odnawianie pow oki 

bitumicznej przez tzw. smo owanie, a w ra-

zie licznych uszkodze  przyklejenie kolejnej 

warstwy papy. 

Innym, do  wygodnym i szybkim sposo-

bem na uszczelnienie dachu jest zastosowa-

nie tzw. termopianu. Jest to natryskowa, na-

k adana na gor co pianka poliuretanowa, 

która tworzy na dachu jednorodn  pow o-

k . Sposób nak adania zapewnia powstanie 

idealnie przylegaj cej do pod o a warstwy 

bez spoin i po cze  technologicznych. Piana 

mo e by  natryskiwana na wszelkie pod o-

a – pap , blach , beton i ceramik . W ci -

gu jednego dnia wy-

specjalizowana 

ekipa jest w stanie 

pokry  ok. 1000 m2

dachu; 1 m2 warstwy 

termopianu grubo-

ci 3 cm wa y zaled-

wie 2 kg. Krótki czas 

zastygania materia u

pozwala natryskiwa

nim dachy o ró -

nych kszta tach. 

Najskuteczniejszym sposobem ochrony 

przed owadami niszcz cymi drewno jest im-

pregnacja chemiczna. Nale y zwróci  uwag ,

e jest to jedynie metoda zapobiegawcza, nie-

skuteczna, gdy owady zaleg y si  ju  w drew-

nie. Gdy jest ju  za pó no na zapobieganie, 

wszystkie drewniane elementy wi by zaata-

kowanej przez larwy owadów nale y przede 

wszystkim oczy ci  ze szkodników. Warstwy 

deski 2,5 cm

gwo dzie dwurz -

dowo co 5–7 cm

ugi ta krokiew

Sposób na wzmocnienie uginaj cej si  krokwi 

krokiew

nak adka 

ze sklejki

p atew

j tka

miecz

s up

Kolejny s aby punkt dachu do wzmocnienia 

– miejsce czenia krokwi z j tk

Wymian  wi by dachowej i pokrycia 

dachowego trzeba zg osi  do starostwa 

na 30 dni przed rozpocz ciem robót 

 Bitumiczna masa izolacyjna do konser-

wacji i renowacji dachowych pokry  z papy 
fo
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22Dach przecieka

33Konstrukcj  dachu 
zaatakowa y owady
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zaatakowane przez larwy owadów do g boko-

ci ok. 2 cm nale y usun  przez zestruganie 

lub ociosanie do zdrowego drewna, czyli do 

warstw, w których nie s  ju  widoczne lady 

ich erowania, i pozosta e cz ci elementów 

zaimpregnowa . Je eli natomiast zniszcze-

nie elementów drewnianych si ga g biej, np. 

od 2 do 4–5 cm, fragmenty zniszczone przez 

owady trzeba wyci  i w miejsce zniszczone-

go materia u wstawi  odpowiednie uzupe nie-

nia z nowego drewna. Ca o  nowego drewna 

u ytego do napraw powinna by  zaimpregno-

wana. Elementy, których zniszczenia s  tak 

rozleg e, e zagra aj  stateczno ci konstrukcji, 

nale y wymieni  na nowe, odpowiednio 

zaimpregnowane.

Drewno zaatakowane przez grzyby paso ytni-

cze ulega rozk adowi i szybko traci na wytrzy-

ma o ci (mo e utraci  95% wytrzyma o ci

w nieca e 6 miesi cy)! Do zagrzybienia wi by 

dochodzi najcz ciej z powodu:

 braku izolacji cieplnej, przemarzania;

 braku lub nieprawid owej wentylacji pod-

dasza;

 u ycia do budowy wi by materia ów

o podwy szonej wilgotno ci;

 z ego odprowadzania wód opadowych. 

Walka z grzybem, który ju  zaatako-

wa  jaki  fragment drewnianej konstruk-

cji, jest bardzo trudna, dlatego zainfeko-

wane elementy powinno si  wymontowa

z konstrukcji i niezw ocznie spali . Nale y

zrobi  to w znacznej odleg o ci od domu 

(chorego drewna nie wolno, ani przechowy-

wa  w pobli u domu, ani u ywa  go na opa ). 

Ekspertyz  mykologiczno-budowlan  nale y

jak najszybciej zg osi  mykologowi. Na podsta-

wie jej wyników specjalista zaleci odpowied-

nie prace odgrzybieniowe i zabezpieczaj ce.

Zamiar usuni cia p yt cementowoazbesto-

wych nale y zg osi  w terenowym orga-

nie nadzoru budowlanego na 30 dni przed 

planowanym rozpocz ciem robót. Do zg o-

szenia musi by  do czony akt w asno ci 

gruntu lub inny dokument uprawniaj cy 

do dysponowania terenem, na którym b d

przeprowadzane prace. Cz sto formalno

t   za atwia firma podejmuj ca si  rozbiórki. 

W zg oszeniu trzeba wyszczególni  zakres 

prac rozbiórkowych, sposób ich przeprowa-

dzenia oraz poda  przewidywan  ilo  od-

padów. Nale y tak e wymieni  firm , która 

rozbierze pokrycie z podaniem numeru kon-

cesji, na mocy której mo e ona prowadzi

tak  dzia alno .

Uwaga! Nie nale y samodzielnie usuwa  p yt 

azbestowych, wymaga to bowiem zachowa-

nia szczególnych rodków ostro no ci, aby 

nie nara a  si  na wdychanie w ókien azbe-

stu! Koncesjonowanej firmie za usuni cie 

100-metrowego dachu z eternitu trzeba za-

p aci  od 1,2 do 3 tys. z . To koszty, które cz -

sto zniech caj  inwestorów, dlatego te  wiele 

gmin dofinansowuje wymian  takich pokry .

Pomoc oferuj  tak e Wojewódzkie Fundusze 

Ochrony rodowiska. 

Drewno zaatakowane przez grzyby paso ytnicze 

ulega rozk adowi i mo e straci  95% wytrzyma o ci

w ci gu 6 miesi cy

Po 30–40 latach od u o enia p yty azbestowo-

-cementowe zaczynaj  korodowa , uwalniaj c

szkodliwe w ókienka

Do 2032 roku 
azbestocement ma 
znikn  z dachów

W 2002 roku na terytorium Polski przyj -

to przez Rad  Ministrów Krajowy Program 

Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawieraj cych 

Azbest, który nak ada obowi zek opracowa-

nia na szczeblu wojewódzkim, powiatowym 

i gminnym programu pozbycia si  pokry

azbestocementowych w danym regionie. 

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zo-

bowi zaniem wobec Unii Europejskiej, Polska 

powinna pozby  si  azbestu najpó niej do 

2032 roku. Azbest jest materia em szkodli-

wym dla zdrowia, a jego nieumiej tne usuwa-

nie powoduje zagro enia tak e dla rodowi-

ska. Same p yty azbestowocementowe, je li 

s  ca e, nie s  gro ne, ale u o one na dachu 

po 30–40 latach zaczynaj  korodowa , uwal-

niaj c szkodliwe w ókienka, które unosz  si

w otoczeniu tak pokrytych budynków. Dlatego 

stare pokrycia z p yt azbestowo-cementowych 

powinno si  zast pi  innymi.

 Odpowiedni – odporny na wp ywy 

atmosferyczne i wiatr – podk ad pod pokrycie 

skutecznie chroni dach przed deszczem, niegiem 

i py em

44Wi b  zaatakowa
grzyb domowy

55Dach ma pokrycie
zawieraj ce azbest
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Dach nad poddaszem przeznaczonym na 

cele mieszkalne powinien mie  ocieplone 

po acie. W istniej cym budynku termoizola-

cj  najlepiej u o y  jednocze nie z wymia-

n  pokrycia, zw aszcza je li jest u o one bez 

poszycia (jedynie na atach) i jego zdj cie 

otwiera dost p do wierzchu krokwi. Jest to 

istotne, bo umo liwia u o enie bezpo red-

nio na krokwiach folii paroprzepuszczalnej, 

która z jednej strony chroni izolacj  ciepln

przed zamokni ciem, z drugiej – umo liwia 

odparowanie wilgoci, je li pojawi si  w war-

stwie ocieplenia na przyk ad w wyniku kon-

densacji pary wodnej. Zawilgocona izolacja 

przestaje pe ni  funkcj  ocieplenia, mo e

te  spowodowa  trwa e zawilgocenie kon-

strukcji wi by. 

Jak zapobiega  kondensacji pary w po-

aciach dachu ocieplonego. Kondensacja 

pary wodnej w warstwach takiego dachu 

mo e wyst pi  wtedy, gdy paroprzepusz-

czalno  warstwy zewn trznej jest ni sza 

ni  warstw u o onych od wewn trz: w ta-

kich warunkach och odzenie pary wod-

nej przenikaj cej z wn trza domu prowa-

dzi do jej skraplania, a w nast pstwie tego 

– zawilgocenia izolacji termicznej i wi -

by. Kondensacj  mo na ograniczy  przez 

zmniejszenie dyfuzji pary wodnej, stosuj c

od strony wn trza przepony paroszczelnej, 

czyli paroizolacji.

Paroizolacja nie gwarantuje jednak e pe -

nej ochrony przed dyfuzj  pary i skutka-

mi jej kondensacji, poniewa  w praktyce nie 

jest nigdy idealnie szczelna. Oprócz zasto-

sowania paroizolacji trzeba zatem zawsze za-

pewni  skuteczn wentylacj  przestrzeni 

poddachowej, aby umo liwi  odparowanie 

i odprowadzanie wilgoci z ni ej po o onych 

warstw. Zawsze zatem nale y przestrzega

zasady utworzenia pustki wentylacyjnej pod 

wszelkimi warstwami o znikomej paroprze-

puszczalno ci, takimi jak np. pe ne poszycie 

z desek, warstwy papy czy folie o niskiej pa-

roprzepuszczalno ci. W dachach stromych 

nie jest to trudne, gdy  wyst puje w nich na-

turalny ci g wywo any wiatrami, wynikaj -

cy z ró nicy wysoko ci okapu i kalenicy, 

a tak e spowodowany nagrzewaniem si  po-

krycia. Wystarczy wi c pod okapem oraz w 

kalenicy pozostawi  szczeliny wentylacyjne.

Niekiedy szczeliny umiejscowione u góry 

po aci dachowej nie gwarantuj  dostatecz-

nej wentylacji. Dotyczy to dachów o ma ym 

k cie nachylenia (poni ej 30°) lub d ugich 

krokwiach (ponad 10 m), a tak e – po aci 

z licznymi oknami dachowymi. W takiej sy-

tuacji wentylacj  po aci trzeba zapewni

przez wmontowanie specjalnych dachówek 

lub kominków wentylacyjnych. 

Mocowanie folii paroprzepuszczalnej,

czyli folii wst pnego krycia (FWK). Folia ta 

powinna charakteryzowa  si  wysok  paro-

przepuszczalno ci  powy ej 2000 g/m2 na 

dob  i szczelnie os ania  od zewn trz ca

powierzchni  ocieplenia. Pasy folii mocuje 

si  od góry krokwi – poczynaj c od okapu 

– poziomymi rz dami, cz c je na zak ad

o szeroko ci zaznaczonej lini  na po-

wierzchni folii (ok. 15 cm). Trzeba przy tym 

koniecznie zwróci  uwag  na to, by folia 

by a uk adana w a ciw  stron  ku górze: 

jest to wewn trzna strona folii fabrycznie 

nawini tej na rolk  lub te  strona z napisa-

mi. Folie FWK charakteryzuj  si  bowiem 

specjaln  budow  – maj  mnóstwo otwor-

ków o lejkowatym przekroju, w które z jed-

nej strony atwo wnika para wodna, a z dru-

giej – nie mo e wnika  woda.

W dachu bez poszycia foli  FWK uk a-

da si , naci gaj c j  na krótkie kontr a-

ty (pierwsze, wzd u  okapu – d ugo ci ok. 

1,2 m, nast pne po 1,5 m). Kontr aty umo -

liwiaj  dobre naci gni cie folii (bez fa d) 

i zabezpieczaj  j  przed rozerwaniem; po-

winny mie  przekrój 2 × 3 cm, a przybija 

si  je do krokwi gwo dziami co 25–30 cm. 

Odpowiednie naci gni cie folii jest bardzo 

istotne, bo u atwia sp ywanie wody 

z ewentualnych przecieków, zapobiega 

wybrzuszeniu materia u przy uk adaniu 

izolacji cieplnej; podczas silnych wiatrów 

le napi ta folia mog aby wydawa  odg o-

sy „trzepania”. 

Foli  trzeba chroni przed uszkodzeniem, 

warto wi c – w miar  uk adania kolejnych 

pasów – mocowa  równocze nie do krokwi 

aty lub deskowanie, co u atwi równie  poru-

szanie si  po dachu. Je li mimo to folia zosta-

nie uszkodzona, w miejscu rozerwania na-

le y przyklei at  z tego samego materia u,

u ywaj c samoprzylepnej ta my dwustron-

nej. Tam, gdzie przez po a  dachu przecho-

dz  kominy, kana y wentylacyjne czy te  za-

montowane b d  okna dachowe, foli  trzeba 

umocowa  do ich boków w ten sposób, aby 

nie powsta y fa dy i zag bienia, w których 

mo e gromadzi  si  woda. Miejsca styku po-

winno si  dok adnie uszczelni .

W dachu z poszyciem z desek nie ma do-

st pu do wierzchu krokwi, a zrywanie np. 

deskowania pokrytego pap  jedynie po to, 

aby u o y  foli  paroprzepuszczaln , nie jest 

racjonalne. W takiej sytuacji foli  FWK mo-

cuje si  od rodka, zachowuj c odst p od po-

szycia. Mocuje si  j  wtedy do boków krokwi 

w odleg o ci ok. 3 cm od ich górnej kraw -

dzi, u ywaj c listewek o przekroju 2 × 3 cm, 

przybijanych przez foli . Mocowanie rozpo-

czyna si  od kalenicy, aby uzyska  w a ciwy 

kierunek zak adów. Je li poszycie jest z desek 

na styk, przy kalenicy nale y wyci  w de-

skach szczelin  wentylacyjn  szeroko ci 

3–4 cm, aby umo liwi  cyrkulacj  powietrza 

nad powierzchni  folii. 

 FWK – folia wst pnego krycia. Ze wzgl du

na swoje w a ciwo ci powinna by  uk adana 

na ka dym dachu spadzistym – folia chroni 

przed przeciekami spowodowanymi niewielkimi 

nieszczelno ciami pokrycia oraz wilgoci

wykraplaj c  si  na spodzie dachu w wyniku 

dobowych zmian temperatury

 Folie i membrany paroprzepuszczalne powinny 

by  uk adane napisami do góry

fo
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Stare pokrycie mo na zdj  i zast pi  no-

wym. Niekiedy mo na u o y  nowe pokry-

cie bez zdejmowania starego: dotyczy to da-

chów spadzistych krytych pap , gontem 

bitumicznym czy blach  p ask , cho  oczy-

wi cie konieczne b dzie przedtem sprawdze-

nie, czy konstrukcja dachu mo e przenie

dodatkowe obci enia. W tym celu powinno 

si  sprawdzi , czy wi ba nie ma uszkodze

wskutek dzia alno ci owadów eruj cych 

w drewnie czy spowodowanych jego butwie-

niem i czy nie jest nadmiernie odkszta cona. 

Uwaga! Oceny wytrzyma o ci wi by, która 

poddana mia aby zosta  innym ni  dotych-

czas obci eniom, powinien dokona  do-

wiadczony in ynier budowlany z uprawnie-

niami wykonawczymi.

Do uk adania na starych pokryciach naj-

lepiej nadaj  si  blachodachówka oraz bitu-

miczne p yty faliste. Wystarczy na istnie-

j cym p askim pokryciu przybi  wzd u

krokwi kontr aty grubo ci 2–3 cm, a na nich 

– aty no ne w rozstawie dostosowanym do ro-

dzaju pokrycia (najcz ciej 35–50 cm). aty 

i kontra y powinny by  dobrze zaimpregnowa-

ne przeciw grzybom i owadom, a do ich moco-

wania nale y u y  gwo dzi ocynkowanych. 

Nowe pokrycie wymaga nowych obróbek 

blacharskich przy kominach, na szczytach 

dachu i okapie. Najcz ciej do tego celu sto-

suje si  powlekane blachy p askie w kolorze 

dostosowanym do barwy pokrycia i kszta -

towane bezpo rednio na budowie. Dach 

o podwójnym pokryciu z pewno ci  nie b -

dzie sprawia  k opotów przez d ugie lata. 

Je li stare pokrycie jest wykonane z da-

chówek ceramicznych, rzadko wymaga ca -

kowitej wymiany, ale je li zniszczenia s

du e, dotycz  cz sto tak e wi by dacho-

wej. Wtedy konieczne jest zdj cie dachó-

wek, wymiana konstrukcji dachowej i ewen-

tualnie u o enie dachówek ponownie – po 

oczyszczeniu. W praktyce najcz ciej uk a-

da si  nowe dachówki ceramiczne lub ce-

mentowe albo decyduje na zmian  pokry-

cia na l ejsze, zw aszcza gdy umo liwia to 

zachowanie starej wi by dachowej po jej 

ewentualnym wzmocnieniu. 

Dachy p askie, czyli stropodachy, budowa-

ne szczególnie cz sto w latach 70. i 80., mog

wymaga  przeprowadzenia gruntownego re-

montu, bo technologie wówczas stosowane nie 

spe niaj  wspó czesnych wymaga . Dotyczy to 

zw aszcza izolacji termicznej – obecnie stosuje 

si  znacznie grubsze warstwy ni  przed 30–40 

laty. Jako  materia ów stosowanych wówczas 

do ocieplania tak e pozostawia wiele do y-

czenia. Niedostateczne ocieplenie stropodachu 

nad pomieszczeniami mieszkalnymi  to przy-

czyna bardzo du ych strat energii potrzebnej 

do ich ogrzewania. Dlatego bardzo wiele z ta-

kich konstrukcji wymaga termomodernizacji.

Zakres prac zale y przede wszystkim od 

tego, czy dach jest wentylowany, czy nie. 

Modernizacja dachów wentylowanych jest 

prosta i niekosztowna, niewentylowane wy-

magaj  – oprócz ocieplenia – wykonania nowej 

hydroizolacji. 

Stropodach wentylowany. Mi dzy warstwa-

mi stropu nad ostatni  kondygnacj  a po aci

dachu maj  pustk , wentylowan  dzi ki otwo-

rom rozmieszczonym po przeciwleg ych stro-

nach stropodachu w najwy szym i w najni -

szym jego miejscu.

Do termorenowacji takich stropodachów 

stosuje si  najcz ciej styropian FS12 (EPS 

50 042) lub FS15 (EPS 70 040) albo we n  mi-

neraln  o g sto ci ok. 30 kg/m³. Je li przestrze

mi dzy stropem a pokryciem dachu jest 

Przy okazji generalnej naprawy dachu p a-

skiego mo emy urz dzi  na nim zielony 

ogródek. Dach zielony jest udoskonalo-

n  wersj  dachu o odwróconym uk adzie 

warstw. W zale no ci od rodzaju ro lin, 

jakie zechcemy uprawia  na dachu, do-

biera si  odpowiedni  gleb .

Ro liny uprawiane ekstensywnie – ni-

skie z krótkimi korzeniami np. trawnik 

najlepiej rosn  na pod o u grubo ci

8–10 cm. Tak  warstw  nak ada si  na 

wirow  warstw  filtracyjn , oddzielaj c

je od pod o a geow óknin .

Innym rozwi zaniem jest stworzenie war-

stwy glebowo-filtracyjnej przez zmiesza-

nie ziemi uprawnej z keramzytem. 

Uprawianie wy szych ro lin – inten-

sywnych – wymaga utworzenia osob-

nej warstwy gleby grubo ci powy ej 

20 cm, uk adanej na warstwie filtracyj-

nej ze wiru.    

Ogród na dachu

 Dach zielony tzw. ekstensywny

 Pod o e glebowo-filtracyjne, stosowane do uprawy 

ro lin ekstensywnych na dachach p askich, uzyskuje 

si  przez zmieszanie ziemi uprawnej z keramzytem
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bardzo niska, wdmuchuje si  w ni  granulaty 

z we ny mineralnej, styropianu albo w ókna 

z we ny mineralnej lub celulozy. Mi dzy po-

kryciem a u o onym na stropie ociepleniem 

pozostawia si  wspomnian  pustk  wentyla-

cyjn , by w izolacji nie gromadzi a si  wilgo ,

która w postaci pary mo e wnika  w warstwy 

stropodachu. Otwory wentylacyjne nale y roz-

mie ci  we wszystkich ciankach kolanko-

wych w odst pach ok. 3 m. Dla zabezpieczenia 

poddasza przed owadami i ptakami otwory 

nale y zakry  siatk .

Stropodach niewentylowany. Jest on rów-

nocze nie konstrukcj  no n  dachu.

Je eli  nowe pokrycie dachu ma by  szczel-

ne, a wi c b dzie barier  dla pary wodnej, 

w po aci modernizowanego dachu trzeba za-

pewni  wentylacj . W tym celu pod hydroizo-

lacj  wbudowuje si  kominki wentylacyjne.

Stropodachy niewentylowane ociepla si

styropianem minimum FS 20 (EPS 100 038 

Dach/Pod oga) lub we n  mineraln  o g sto-

ci powy ej 150 kg/m³ w postaci p yt lub tzw. 

desek dachowych. Zamiast uk ada  kilka ma-

teria ów o ró nych funkcjach, wygodniej jest 

u y  materia ów warstwowych, np. styropia-

nu lub twardej pianki poliuretanowej, jedno-

stronnie pokrytych pap  albo maj cych z jed-

nej strony pap , a z drugiej – paroizolacj .

Planuj c modernizacj  dachu p askiego, mu-

simy bra  pod uwag  jego konstrukcj , a tak e

konstrukcj  budynku  i mo liwo  jej dodatko-

wego obci enia. Od tego bowiem zale y, czy 

b dzie mo na zastosowa  tzw. dach odwró-

cony z nawierzchni  u ytkow , u o y  now

izolacj  ciepln  i nowe pokrycie lub te  przy-

kry  dom nowym dachem spadzistym.

Je li stropodach nad ostatni  kondygnacj

ma konstrukcj  na belkach drewnianych 

i nie jest w najlepszym stanie, to atwiej b dzie 

przykry  dom dachem spadzistym opartym na 

cianach, dzi ki czemu odci y si  strop i b -

dzie on móg  jeszcze s u y  przez wiele lat bez 

konieczno ci wymiany. Na stropodachu elbe-

towym lub o konstrukcji na belkach stalowych 

– po zasi gni ciu opinii konstruktora budow-

lanego – b dzie mo na zastosowa  ci kie 

warstwy dachu odwróconego.  

Orynnowanie domu mo e ulega  ró nych zniszczeniom, spowodowanym przez kona-

ry drzew, wiatr czy korozj . Wymiany uszkodzonego fragmentu mo na dokona  pod 

warunkiem, e udaje si  kupi  odpowiednio dopasowane elementy orynnowania. 

Oczywi cie niewielkie nieszczelno ci na po czeniach czy nieznaczne odkszta cenia 

mo na naprawi , zak adaj c nowe obejmy lub doginaj c orynnowanie.

Orynnowanie znacznie odkszta cone, z licznymi ogniskami korozji lepiej wymieni

w ca o ci.

Zamarzaj ca w rynnach woda jest najcz stsz  przyczyn  uszkodze  orynnowania. 

Zapobiec temu mo na, uk adaj c w rynnach kable grzejne. W ofercie firm dost pne s

kable oporowe ze wzmocnion  pow ok  przystosowane do umieszczania w rynnach 

i rurach spustowych. Moc kabli powinna wynosi  2–30 W na metr d ugo ci rynny. Do 

sterowania ich prac  niezb dny jest termostat, który b dzie je w cza , gdy tempera-

tura spadnie poni ej 0ºC. Mo na równie  zamontowa  dro sze, ale zu ywaj ce mniej 

energii, kable samoreguluj ce si . Ich moc samoczynnie dostosowuje si  do tempe-

ratury otoczenia – im ch odniej, tym oddaj  wi cej ciep a.

O sprawnym funkcjonowaniu rynien i rur spustowych decyduje ich szczelno . Dlatego 

zanim zap acimy za wykonanie nowego orynnowania, powinni my poleci  nape nienie 

rynien wod  (przy zamkni tych odp ywach) mniej wi cej do ¾ ich wysoko ci i spraw-

dzi , czy nie ma przecieków, a tak e czy rynny si  nie uginaj .

Rynny ogl dane z boku powinny wystawa  poza kraw d  po aci dachowej mniej wi cej 

o po ow  swojej szeroko ci. Rury spustowe powinny by  zamocowane obejmami umiesz-

czonymi bezpo rednio pod kielichami po czeniowymi. 

Co z orynnowaniem? 

fo
t.

 M
a

rl
e

y 

Zapobieganie zamarzaniu rynien

Kontrola nowego orynnowania

 Rynna i rura spustowa z kablem grzejnym. Dzi ki niemu mo na unikn   uszkodze

zawi zanych z zamarzaj c  wod  opadow  w rynnach 

 Rynna z siatk  zabezpieczaj c . Chroni rury spustowe przed sp ywaniem do nich li ci

 Aby sprawdzi  czy nowo zamontowane rynny i rury spustowe s  szczelne, nale y nape ni  je 

wod  i zaobserwowa , czy nie pojawiaj  si  przecieki
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