Folie dachowe

TEMAT
NUMERU
Folie dachowe
Marek ¿elkowski

WilgoÊ to najwiÚkszy
wróg dachu. Nie tylko
obniĝa termoizolacjÚ, ale
teĝ naraĝa na szkodliwy
dla zdrowia rozwój
pleĂni i zagrzybienie.
Aby dach byï suchy
naleĝy stosowaÊ
wïaĂciwe folie izolacyjne

Suchy

fot. Marma

DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI

dach

Najwaĝniejszym zadaniem nowoczesnych materiaïów sïuĝÈcych do ochrony przed
zawilgoceniem jest zachowanie równowagi pomiÚdzy iloĂciÈ pary wodnej wnikajÈcej w dach, a iloĂciÈ z niego „wychodzÈcÈ”. Jeĝeli zbyt duĝo wilgoci pozostaje w konstrukcji budynku, to taki dom staje siÚ wymarzonym wrÚcz Ărodowiskiem
dla rozwoju grzybów. Woda gromadzÈca sie w dachu przyczynia siÚ ponadto do
spadku efektywnoĂci izolacji termicznej. WilgoÊ oraz zagrzybienie przyczyniajÈ
siÚ równieĝ do szybkiej degradacji drewnianych elementów konstrukcyjnych.
Naleĝyty bilans przepïywu pary wodnej przez dach, a tym samym „zdrowie”
dla budynku oraz jego mieszkañców moĝna zapewniÊ stosujÈc w zaleĝnoĂci od potrzeby folie: hydroizolacyjne, paroizolacyjne oraz paroprzepuszczalne.
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fot. Griltex Polska

Membrany wytïaczane
GXP PLUS i GXP DREN
stosuje siÚ zarówno do
ochrony fundamentów
domu jaki do wykonywania
dachów odwróconych

Mata paroizolacyjna
pokryta powïokÈ
aluminiowÈ

fot. Marma

Folie hydroizolacyjne
Ten rodzaj izolacji stosuje siÚ wyïÈcznie na
dachach pïaskich, a takĝe na tarasach. Folie
hydroizolacyjne moĝna ukïadaÊ bezpoĂrednio na warstwie materiaïu termoizolacyjnego lub na powierzchniach betonowych. Do
ïÈczenia folii hydroizolacyjnych stosuje siÚ
klej lub gorÈce powietrze.
Folie hydroizolacyjne znajdujÈ równieĝ
zastosowanie do zabezpieczania tarasów.

Membrana dachowa
wzmocniona siatkÈ
polipropylenowÈ.

Nie zawsze folia i weïna mineralna
Do ocieplania dachów oprócz typowego materiaïu jakim jest weïna mineralna moĝna stosowaÊ równieĝ wïókna produkowane z celulozy z domieszkÈ soli boru. W handlu materiaï ten
znany jest jako EKOFIBER, a jego parametry uĝytkowe sÈ porównywalne z weïnÈ mineralnÈ. Wspóïczynnik przewodzenia ciepïa ocieplenia z celulozy wynosi 0,039-0,041 W/mK, (dla
porównania: styropian – 0,040 W/mK, weïna mineralna – 0,045 W/mK). BiorÈc pod uwagÚ
straty ciepïa powstaïe na mostkach termicznych przy stosowaniu styropianu i weïny mineralnej moĝna w praktyce przyjÈÊ, ĝe przy tej samej gruboĂci warstwy wïókien celulozowych
efekty bÚdÈ lepsze o okoïo 30%.
Wïókna celulozowe sÈ higroskopijne co oznacza, ĝe pochïaniajÈ wilgoÊ z powietrza, które przez nie przepïywa. Izolacja moĝe skutecznie wiÈzaÊ wilgoÊ, której wartoĂÊ odpowiada
jednemu litrowi wody na metr szeĂcienny (warstwa wïókien celulozowych moĝe pochïonÈÊ
iloĂÊ wody, równÈ nawet dziesiÚciokrotnej wartoĂci ich wagi). WaĝnÈ cechÈ EKOFIBRU jest
to, ĝe pochïaniajÈc wilgoÊ nie traci on zdolnoĂci izolacyjnej. Dopiero po przekroczeniu granicy 1l/m3, wartoĂci termoizolacyjne zaczynajÈ spadaÊ. Jednak po wyschniÚciu materiaï wraca do poprzednich parametrów.
Konsystencja EKOFIBRU – lekkie i ïatwe do rozprowadzenia wïókna – umoĝliwia wykonanie
termoizolacji w miejscach trudno dostÚpnych, a metoda jej wykonania gwarantuje powstanie ciÈgïej i jednorodnej warstwy o dowolnej gruboĂci. DziÚki temu EKOFIBER zapobiega
powstawaniu mostków termicznych. Technologia „BLOWN-IN” (wdmuchiwanie) umoĝliwia
efektywne uszczelnienie nawet nierównych powierzchni i ubytków.
Materiaïy izolacyjne, które tak, jak EKOFIBER mogÈ pochïaniaÊ i odparowywaÊ wilgoÊ
oraz nie zatrzymujÈ przepïywu powietrza nie wymagajÈ uĝywania folii chroniÈcych przed
parÈ i powstawaniem zagrzybienia.
EKOFIBER ma moĝliwoĂÊ powstrzymania rozpoczÚtego procesu rozwoju grzyba na konstrukcjach drewnianych, dziÚki zawartym w materiale zwiÈzkom boru.

98

BUDUJEMY DOM

1-2/2008

Do tego celu uĝywa siÚ specjalnej ich odmiany tzw. folii kubeïkowej. Prawidïowe
jej wykorzystanie wiÈĝe siÚ z uïoĝeniem na
warstwie betonu folii poĂlizgowej (z PVC
lub polietylenu). Dopiero na tym podkïadzie rozkïadana jest folia kubeïkowa, która
tworzy przestrzeñ wentylacyjnÈ. Skroplona
lub przesÈczona woda zatrzymuje siÚ na
folii poĂlizgowej. Swobodny przepïyw
powietrza w przestrzeni wentylacyjnej (po-

”

Folie chroniÈ dach przed
zawilgoceniem tylko
pod warunkiem, ĝe sÈ
wïaĂciwie uïoĝone

”

miÚdzy kubeïkami) jest moĝliwy dziÚki
otworom wykonanym na krawÚdziach tarasu i pozwala na szybkie odparowywanie
zgromadzonej wody.

Folie paroizolacyjne
Materiaï ten znajduje zastosowanie nie tylko przy zabezpieczaniu konstrukcji dachowych. Doskonale nadaje siÚ równieĝ do
zabezpieczania stropów i Ăcian. Folia paroizolacyjna uniemoĝliwia przenikanie wilgoci z wnÚtrza domu do konstrukcji dachu.
Umieszcza siÚ jÈ zatem od wewnÚtrznej strony przegrody, w taki sposób, aby oddzielaïa
izolacjÚ termicznÈ i elementy noĂne od pomieszczeñ mieszkalnych. Oprócz paroizolacyjnoĂci materiaï ten ma jeszcze innÈ niezwykle uĝytecznÈ cechÚ – doskonale chroni
przed skutkami dziaïania przewiewów.
Folie paroizolacyjne majÈ róĝny opór dyfuzyjny (przepuszczalnoĂÊ) i dzielÈ siÚ na
nastÚpujÈce grupy:

Folie dachowe

bariery parowe – najczÚĂciej jest to folia
polietylenowa z napylonym aluminium.
opóěniacze pary – uszlachetnione folie polietylenowe (w kolorze ĝóïtym lub
niebieskim). Ich opór dyfuzyjny Sd wynosi okoïo 80 m, a paroprzepuszczalnoĂÊ –
0,3–1 g/ m2/ 24h. Znakomicie zabezpiecza-

jÈ przed przedostawaniem siÚ wilgoci, ale
w przypadku maïo wydajnej wentylacji
lub dobrze ocieplonego domu mogÈ okazaÊ siÚ szkodliwe. Para wodna nie znajdujÈc ujĂcia skrapla siÚ bowiem od wewnÚtrznej strony paroizolacji, co moĝe
prowadziÊ do zawilgocenia materiaïów

a

ïata
kontrïata
szczeliny wentylacyjne

izolacja termiczna (2 warstwy)

folia
wysokoparoprzepuszczalna
krokiew
paroizolacja

b

pïyty g-k na ruszcie
ïata
kontrïata
szczeliny wentylacyjne
folia
niskoparoprzepuszczalna
izolacja termiczna (2 warstwy)
krokiew

paroizolacja
Przekrój dachu z foliÈ wstÚpnego krycia:
wysokoparoprzepuszczalnÈ (a), niskoparoprzepuszczalnÈ (b)

pïyty g-k na ruszcie

Parametry charakteryzujÈce folie
Masa powierzchniowa. Wpïywa na wytrzymaïoĂÊ mechanicznÈ membrany – im ciÚĝsza,
tym bardziej wytrzymaïa. Niestety, ciÚĝsza folia ma teĝ mniejszÈ paroprzepuszczalnoĂÊ.
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).
ParoprzepuszczalnoĂÊ. To iloĂÊ pary wodnej, jakÈ membrana jest w stanie przepuĂciÊ
przez swojÈ powierzchniÚ w okreĂlonym czasie i w konkretnych warunkach. Przyjmuje siÚ, ĝe
membrany wysokoparoprzepuszczalne muszÈ mieÊ co najmniej 1000 g/m2/24 h. Sprzedawane
obecnie majÈ paroprzepuszczalnoĂÊ na poziomie 700-2000 g/m2/24 h (w temperaturze pokojowej).
Opór dyfuzyjny Sd. Parametr ten oznacza 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).
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.

Ăciennych, a w konsekwencji do rozwoju
grzybów.
regulatory pary – to materiaïy kilkuwarstwowe. Kiedy w pomieszczeniach mieszkalnych jest zbyt duĝo pary, to przepuszczajÈ jakÈĂ jej czÚĂÊ do ocieplenia (Sd powyĝej
8 m, paroprzepuszczalnoĂÊ 5–6 g/ m2/24h).
Warto pamiÚtaÊ, ĝe producenci nie stosujÈ na ogóï przedstawionego powyĝej podziaïu i ograniczajÈ siÚ do podawania wartoĂci
paroprzepuszczalnoĂci danego produktu.
DobierajÈc folie naleĝy kierowaÊ siÚ nastÚpujÈcÈ zasadÈ – im wiÚkszy opór stawia parze zewnÚtrzna warstwa dachowa (pokrycie), tym wiÚkszy opór dyfuzyjny powinna
stawiaÊ równieĝ paroizolacja.

Folie paroprzepuszczalne
Materiaï ten uĝywany jest wyïÈcznie do zabezpieczania dachów skoĂnych, a jego zadaniem jest ochrona ocieplenia przed
przeciekaniem pokryÊ dachowych. Folie
paroprzepuszczalne (zwane teĝ Foliami
WstÚpnego Krycia – FWK) nie przepuszczajÈ
wody z zewnÈtrz, ale pozwalajÈ na swobodne odparowywanie wilgoci, która dostaïa siÚ
pod warstwÚ zewnÚtrznÈ dachu. Weïna mineralna i konstrukcja przegrody dachowej
sÈ dziÚki temu zabezpieczone przed zgubnymi skutkami dziaïania wody.
DostÚpne na rynku FWK majÈ róĝnÈ zdolnoĂÊ przepuszczania pary wodnej.
Wyróĝnia siÚ zatem odmiany nisko- oraz
wysokoparoprzepuszczalne.
W ostatnim czasie znacznie zmniejszyïa siÚ popularnoĂÊ pierwszego z wymienionych typów. Klientów nie zachÚca nawet
stosunkowo niska cena, gdyĝ folie niskoparoprzepuszczalne sÈ znacznie mniej wygodne w stosowaniu. Warunkiem odpowiedniego speïniania przez nie swego zadania
jest bowiem pozostawienie kilkucentymetrowych szczelin wentylacyjnych. Folie niskoparoprzepuszczalne wymagajÈ aĝ dwóch
ich rodzajów. Pierwsza osusza pokrycie zasadnicze oraz elementy konstrukcyjne, druga umoĝliwia natomiast odprowadzenie pary
wodnej z elementów noĂnych dachu oraz termoizolacji. Czynnikiem osuszajÈcym jest
przepïywajÈce w nich swobodnie powietrze, a w zwiÈzku z tym kaĝda ze szczelin
powinna byÊ droĝna (wlot, wylot, brak przesïon na caïej dïugoĂci). Przestrzeñ pod foliÈ
uïatwia wprawdzie odprowadzanie wilgoci, ale przyczynia siÚ równieĝ do znacznego wychïadzania izolacji. Praktyka pokazaïa
ponadto, ĝe prawidïowe wykonanie wspomnianych szczelin nastrÚczaïo sporo proble-
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a

fot. Corotop

fot. Griltex Polska

Ukïadanie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej FORST STX

c

fot. HPI

fot. Euronit

b

WentylacjÚ pod pokryciem dachowym umoĝliwiajÈ: a) ruszt z ïat i kontrïat, b) otwory w kalenicy, c) specjalne dachówki i kominki w miejscach gdzie,
utrudniona jest wentylacja

Powietrze powinno swobodnie
przepïywaÊ nad foliÈ dachowÈ
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mów. Zdarzaïo siÚ równieĝ, iĝ nie wykonywano ich w ogóle,
a to przyczyniaïo siÚ do szybkiego zawilgocenia termoizolacji,
a wiÚc spadku jej wïaĂciwoĂci ochronnych. DodatkowÈ komplikacjÈ jaka pojawia siÚ przy zastosowaniu folii niskoparoprzepuszczalnych jest koniecznoĂÊ uĝycia materiaïu dystansujÈcego, który zapewni odstÚp miÚdzy foliÈ a termoizolacjÈ.
Brak takiego zabezpieczenia sprawi, ĝe osuwajÈca siÚ po pewnym czasie weïna (zjawisko naturalne) zatka dolnÈ szczelinÚ.
CzÚsto jako materiaïu dystansujÈcego uĝywa siÚ sznura rozpiÚtego pomiÚdzy krokwiami. Jest to rozwiÈzanie najprostsze, najtañsze, ale równieĝ najmniej pewne jeĂli sznurowanie jest zbyt
rzadkie. Zachowanie staïej, minimalnej odlegïoĂci miÚdzy foliÈ, a termoizolacjÈ (minimum 2 cm) wymaga rozmieszczenia
sznurowania co 15-20 cm. Znacznie lepszymi materiaïami dystansujÈcymi sÈ siatki i wïókniny, ale ich wykorzystanie podnosi koszt inwestycji.
Folie niskoparoprzepuszczalne naleĝy ukïadaÊ na dachu
w ĂciĂle okreĂlony sposób. Materiaï ten ma bowiem dwie strony
o zupeïnie odmiennych wïaĂciwoĂciach. Jedna umoĝliwia przenikanie pary wodnej (powinna znaleěÊ siÚ od wewnÈtrz), druga

Folie dachowe

natomiast jest dla wilgoci nieprzepuszczalna
(musi wiÚc byÊ uïoĝona od strony pokrycia
dachowego). Uïoĝenie folii niewïaĂciwÈ stronÈ bÚdzie skutkowaÊ bardzo szybkim zawilgoceniem i zagrzybieniem dachu.
Folie niskoparoprzepuszczalne wykorzystuje siÚ obecnie przede wszystkim do zabezpieczenia dachów nad pomieszczeniami
nieuĝytkowymi.
Folie wysokoparoprzepuszczalne nazywane takĝe membranami, chroniÈ skutecznie dach przed wodÈ pochodzÈcÈ z opadów atmosferycznych oraz odprowadzajÈ
parÚ wodnÈ na zewnÈtrz. Folie wysokopa-

roprzepuszczalne w przeciwieñstwie do niskoparoprzepuszczalnych, moĝna umieszczaÊ bezpoĂrednio na warstwie ocieplenia.
Membrany ukïada siÚ bezpoĂrednio na krokwiach dachu, a poszczególne pasy mocuje
siÚ poziomymi rzÚdami (poczynajÈc od okapu) i ïÈczy na zakïad szerokoĂci 10–15 cm.
Podczas ukïadania folii wysokoparoprzepuszczalnej na dachu naleĝy ĂciĂle stosowaÊ
siÚ do zaleceñ producenta. Naleĝy równieĝ
zadbaÊ, aby na powierzchni membrany nie
powstaïy faïdy lub zagniecenia, w których
moĝe gromadziÊ siÚ woda. PoïÈczenia naleĝy natomiast bardzo starannie uszczelniaÊ.

Stosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej wymaga pozostawienia nad niÈ szczeliny (uzyskuje siÚ jÈ dziÚki zastosowaniu ïat
i kontrïat). Dolna szczelina wentylacyjna pod
foliÈ wysokoparoprzepuszczalnÈ nie jest potrzebna. Para wodna moĝe bowiem bez przeszkód przeniknÈÊ przez foliÚ do górnej szczeliny. Cecha ta znacznie upraszcza wykonanie
dachu. W miejscach, w których przez poïaÊ
przechodzÈ kominy, przewody wentylacyjne
oraz okna (wszystkie te elementy ograniczajÈ miejscowo swobodny przepïyw powietrza)
warto zastosowaÊ kominki wentylacyjne.

INFO RYNEK
Ile kosztujÈ folie paroprzepuszczalne?

– ceny brut to –

Cena [zï/m2]

3,78

ok. 4,73

ok. 5,00

6,62

6,87

Producent

Fakro

Corotop

Marma

DuPont

Braas

Nazwa produktu

Eurotop L3

Corotop Light

Dachowa 3

Tyvek Pro

Divoroll Kompakt

ParoprzepuszczalnoĂÊ
[g/m2 w ciÈgu doby]

1500

1800

1900

3000

1300

Wspóïczynnik Sd [cm]

2

2

1,5

1,5

3

OdpornoĂÊ na sïoñce
[miesiÈce]

4

3

3

4

4

Opakowanie
[szer./dï. rolki, m]

1,5 x 50

1,5 x 50

1,5 x 50

1,5 x 50

1,5 x 50

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.

Ile kosztujÈ folie paroszczelne?

Cena [zï/m2]

ok. 1,24

ok. 1,62

2,36

ok. 3,94

4,40

Producent

Griltex

Rockwool

Saint-Gobain

HPI Polska

Edal

Nazwa produktu

PV 260

Folia paroizolacyjna

Stopair

Juta 125 N AL

Izoterm

Warstwy

polietylen

polietylen

polietylen

polietylen

polipropylen,
polietylen

Wspóïczynnik Sd [m]

> 75

360

600

50

480

WytrzymaïoĂÊ
na zerwanie
wzdïuĝ/w poprzek [N]

65/65

135/140

80/50

200/180

312/395

Opakowanie
[szer./dï. rolki, m]

2,6 x 50

4 x 30

1,9 x 53

1,5 x 50

1,6 x 50

PRZYDATNE ADRESY
AKE
BAUDER
BRAAS
CB (COROTOP)
CENVIP
DEITERMANN
DORKEN DELTA FOLIE
DUPONT (TYVEK)
EDAL
FAKRO

042 227 11 20
061 827 18 17
077 541 20 36
077 400 50 71
022 724 60 05
071 372 85 75
022 798 08 21
0801 88 99 40
022 673 54 80
018 444 03 30

pl

www.ake.com.pl
www.bauder.pl
www.braas.com.pl
www.cb.com.pl
www.cenvip.pl
www.deitermann.pl
www.ddf.pl
www.tyvek.pl
www.edal.com.pl
www.fakro.pl

FOLDA PLUS 061 894 43 64
FOLIAREX
095 758 84 68
GRILTEX
061 814 85 17
GUTTA
061 428 20 64
HENWAL
012 275 14 60
HPI
022 863 40 34
ICOPAL
043 823 41 11
MARMA POLSKIE FOLIE
016 642 36 36
ONDULINE 022 642 83 88

www.folda.com.pl
www.foliarex.com.pl
www.griltex.pl
www.gutta.pl
www.henwal.pl
www.hpi-polska.pl
www.icopal.pl
www.marma.com.pl
www.onduline.com.pl

O.B.R PRZEMYSU RAFINERYJNEGO
024 365 56 01 www.obr.pl
ROCKWOOL 068 385 01 30 www.rockwool.pl
SAINT GOBAIN ISOVER
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
TRELLEBORG 042 613 63 10 www.trelleborg.com.pl
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Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!

