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Najwa niejszym zadaniem nowoczesnych materia ów s u cych do ochrony przed 

zawilgoceniem jest zachowanie równowagi pomi dzy ilo ci  pary wodnej wni-

kaj cej w dach, a ilo ci  z niego „wychodz c ”. Je eli zbyt du o wilgoci pozosta-

je w konstrukcji budynku, to taki dom staje si  wymarzonym wr cz rodowiskiem 

dla rozwoju grzybów. Woda gromadz ca sie w dachu przyczynia si  ponadto do 

spadku efektywno ci izolacji termicznej. Wilgo  oraz zagrzybienie przyczyniaj

si  równie  do szybkiej degradacji drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Nale yty bilans przep ywu pary wodnej przez dach, a tym samym „zdrowie” 

dla budynku oraz jego mieszka ców mo na zapewni  stosuj c w zale no ci od po-

trzeby folie: hydroizolacyjne, paroizolacyjne oraz paroprzepuszczalne.

DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI
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Marek elkowski
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Membrana dachowa 
wzmocniona siatk
polipropylenow .
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Folie hydroizolacyjne 
Ten rodzaj izolacji stosuje si  wy cznie na 

dachach p askich, a tak e na tarasach. Folie 

hydroizolacyjne mo na uk ada  bezpo red-

nio na warstwie materia u termoizolacyjne-

go lub na powierzchniach betonowych. Do 

czenia folii hydroizolacyjnych stosuje si

klej lub gor ce powietrze.

Folie hydroizolacyjne znajduj  równie

zastosowanie do zabezpieczania tarasów. 

Do tego celu u ywa si  specjalnej ich od-

miany tzw. folii kube kowej. Prawid owe

jej wykorzystanie wi e si  z u o eniem na 

warstwie betonu folii po lizgowej (z PVC 

lub polietylenu). Dopiero na tym podk a-

dzie rozk adana jest folia kube kowa, która 

tworzy przestrze  wentylacyjn . Skroplona 

lub przes czona woda zatrzymuje si  na 

folii po lizgowej. Swobodny przep yw 

powietrza w przestrzeni wentylacyjnej (po-

mi dzy kube kami) jest mo liwy dzi ki 

otworom wykonanym na kraw dziach ta-

rasu i pozwala na szybkie odparowywanie 

zgromadzonej wody.

Folie paroizolacyjne 
Materia  ten znajduje zastosowanie nie tyl-

ko przy zabezpieczaniu konstrukcji da-

chowych. Doskonale nadaje si  równie  do 

zabezpieczania stropów i cian. Folia paro-

izolacyjna uniemo liwia przenikanie wil-

goci z wn trza domu do konstrukcji dachu. 

Umieszcza si  j  zatem od wewn trznej stro-

ny przegrody, w taki sposób, aby oddziela a

izolacj  termiczn  i elementy no ne od po-

mieszcze  mieszkalnych. Oprócz paroizo-

lacyjno ci materia  ten ma jeszcze inn  nie-

zwykle u yteczn  cech  – doskonale chroni 

przed skutkami dzia ania przewiewów. 

Folie paroizolacyjne maj  ró ny opór dy-

fuzyjny (przepuszczalno ) i dziel  si  na 

nast puj ce grupy:

 Membrany wyt aczane 
GXP PLUS i GXP DREN 
stosuje si  zarówno do 
ochrony fundamentów 
domu jaki do wykonywania 
dachów odwróconych
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 Mata paroizolacyjna 
pokryta  pow ok
aluminiow

fo
t. 

Gutta

Folie chroni  dach przed 

zawilgoceniem tylko 

pod warunkiem, e s

w a ciwie u o one
Do ocieplania dachów oprócz typowego materia u jakim jest we na mineralna mo na sto-

sowa  równie  w ókna produkowane z celulozy z domieszk  soli boru. W handlu materia  ten 

znany jest jako EKOFIBER, a jego parametry u ytkowe s  porównywalne z we n  mineral-

n . Wspó czynnik przewodzenia ciep a  ocieplenia z celulozy wynosi 0,039-0,041 W/mK, (dla 

porównania: styropian – 0,040 W/mK, we na mineralna – 0,045 W/mK). Bior c pod uwag

straty ciep a powsta e na mostkach termicznych przy stosowaniu styropianu i we ny mine-

ralnej mo na w praktyce przyj , e przy tej samej grubo ci warstwy w ókien celulozowych 

efekty b d  lepsze o oko o 30%. 

W ókna celulozowe s  higroskopijne co oznacza, e poch aniaj  wilgo  z powietrza, któ-

re przez nie przep ywa. Izolacja mo e skutecznie wi za  wilgo , której warto  odpowiada 

jednemu litrowi wody na metr sze cienny (warstwa w ókien celulozowych mo e poch on

ilo  wody, równ  nawet dziesi ciokrotnej warto ci ich wagi). Wa n  cech  EKOFIBRU jest 

to, e poch aniaj c wilgo  nie traci on zdolno ci izolacyjnej. Dopiero po przekroczeniu grani-

cy 1l/m3, warto ci termoizolacyjne zaczynaj  spada . Jednak po wyschni ciu materia  wra-

ca do poprzednich parametrów. 

Konsystencja EKOFIBRU – lekkie i atwe do rozprowadzenia w ókna – umo liwia wykonanie 

termoizolacji w miejscach trudno dost pnych, a metoda jej wykonania gwarantuje powsta-

nie ci g ej i jednorodnej warstwy o dowolnej grubo ci. Dzi ki temu EKOFIBER zapobiega 

powstawaniu mostków termicznych. Technologia „BLOWN-IN” (wdmuchiwanie) umo liwia 

efektywne uszczelnienie nawet nierównych powierzchni i ubytków. 

Materia y izolacyjne, które tak, jak EKOFIBER  mog  poch ania  i odparowywa  wilgo

oraz nie zatrzymuj  przep ywu powietrza nie wymagaj  u ywania folii chroni cych przed 

par  i powstawaniem zagrzybienia.

EKOFIBER ma mo liwo  powstrzymania rozpocz tego procesu rozwoju grzyba na kon-

strukcjach drewnianych, dzi ki zawartym w materiale zwi zkom boru.

Nie zawsze folia i we na mineralna ”

”
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 bariery parowe – najcz ciej jest to folia 

polietylenowa z napylonym aluminium. 

 opó niacze pary – uszlachetnione fo-

lie polietylenowe (w kolorze ó tym lub 

niebieskim). Ich opór dyfuzyjny S
d
 wyno-

si oko o 80 m, a paroprzepuszczalno  – 

0,3–1 g/ m2/ 24h. Znakomicie zabezpiecza-

j  przed przedostawaniem si  wilgoci, ale 

w przypadku ma o wydajnej wentylacji 

lub dobrze ocieplonego domu mog  oka-

za  si  szkodliwe. Para wodna nie znaj-

duj c uj cia skrapla si  bowiem od we-

wn trznej strony paroizolacji, co mo e

prowadzi  do zawilgocenia materia ów

ciennych, a w konsekwencji do rozwoju 

grzybów.

 regulatory pary – to materia y kilkuwar-

stwowe. Kiedy w pomieszczeniach miesz-

kalnych jest zbyt du o pary, to przepuszcza-

j  jak  jej cz  do ocieplenia (S
d
 powy ej

8 m, paroprzepuszczalno  5–6 g/ m2/24h).

Warto pami ta , e producenci nie stosu-

j  na ogó  przedstawionego powy ej podzia-

u i ograniczaj  si  do podawania warto ci 

paroprzepuszczalno ci danego produktu. 

Dobieraj c folie nale y kierowa  si  nast -

puj c  zasad  – im wi kszy opór stawia pa-

rze zewn trzna warstwa dachowa (pokry-

cie), tym wi kszy opór dyfuzyjny powinna 

stawia  równie  paroizolacja.

Folie paroprzepuszczalne
Materia  ten u ywany jest wy cznie do za-

bezpieczania dachów sko nych, a jego za-

daniem jest ochrona ocieplenia przed 

przeciekaniem pokry  dachowych. Folie 

paroprzepuszczalne (zwane te  Foliami 

Wst pnego Krycia – FWK) nie przepuszczaj

wody z zewn trz, ale pozwalaj  na swobod-

ne odparowywanie wilgoci, która dosta a si

pod warstw  zewn trzn  dachu. We na mi-

neralna i konstrukcja przegrody dachowej 

s  dzi ki temu zabezpieczone przed zgubny-

mi skutkami dzia ania wody.

Dost pne na rynku FWK maj  ró -

n  zdolno  przepuszczania pary wodnej. 

Wyró nia si  zatem odmiany nisko- oraz 

wysokoparoprzepuszczalne. 

W ostatnim czasie znacznie zmniejszy-

a si  popularno  pierwszego z wymienio-

nych typów. Klientów nie zach ca nawet 

stosunkowo niska cena, gdy  folie niskopa-

roprzepuszczalne s  znacznie mniej wygod-

ne w stosowaniu.  Warunkiem odpowied-

niego spe niania przez nie swego zadania 

jest bowiem pozostawienie kilkucentyme-

trowych szczelin wentylacyjnych. Folie ni-

skoparoprzepuszczalne wymagaj  a  dwóch 

ich rodzajów. Pierwsza osusza pokrycie za-

sadnicze oraz elementy konstrukcyjne, dru-

ga umo liwia natomiast odprowadzenie pary 

wodnej z elementów no nych dachu oraz ter-

moizolacji. Czynnikiem osuszaj cym jest 

przep ywaj ce w nich swobodnie powie-

trze, a w zwi zku z tym ka da ze szczelin 

powinna by  dro na (wlot, wylot, brak prze-

s on na ca ej d ugo ci). Przestrze  pod foli

u atwia wprawdzie odprowadzanie wilgo-

ci, ale przyczynia si  równie  do znaczne-

go wych adzania izolacji. Praktyka pokaza a

ponadto, e prawid owe wykonanie wspo-

mnianych szczelin nastr cza o sporo proble-

Masa powierzchniowa. Wp ywa na wytrzyma o  mechaniczn  membrany – im ci sza, 

tym bardziej wytrzyma a. Niestety, ci sza folia ma te  mniejsz  paroprzepuszczalno .

Odporno  na nisk  i wysok  temperatur . Producenci podaj , e membrany wytrzy-

muj  od – 40 do 90°C. W praktyce mo liwe jest krótkotrwa e dzia anie wy szych temperatur 

(nawet 120°C). Nale y przy tym pami ta , by w celu optymalnej wentylacji stworzy  odpo-

wiedni dystans mi dzy pokryciem dachowym a foli . Takie przewietrzanie umo liwia ruszt 

z at i kontr at (o wysoko ci 8-10 cm). 

Paroprzepuszczalno . To ilo  pary wodnej, jak  membrana jest w stanie przepu ci

przez swoj  powierzchni  w okre lonym czasie i w konkretnych warunkach. Przyjmuje si , e

membrany wysokoparoprzepuszczalne musz  mie  co najmniej 1000 g/m2/24 h. Sprzedawane 

obecnie maj  paroprzepuszczalno  na poziomie 700-2000 g/m2/24 h (w temperaturze po-

kojowej). 

Opór dyfuzyjny S
d
. Parametr ten oznacza grubo  równowa n  dyfuzyjnie grubo ci war-

stwy powietrza; membrana o Sd = 0,02 m stawia parze wodnej taki opór, jak 2-centymetrowa 

warstwa powietrza (im ni sza warto  Sd, tym wi cej pary wodnej przepu ci membrana). 

Odporno  na promieniowanie UV. Od niej zale y, jak d ugo mog  trwa  prace mon-

ta owe.

Je li folia b dzie nara ona na nas onecznienie d u ej ni  deklaruje to jej producent, straci 

swoje w a ciwo ci. Dlatego jak najszybciej foli  trzeba os oni  pokryciem: niskoparoprze-

puszczaln  – przed up ywem 3-4 tygodni, wysokoparoprzepuszczaln  – 3-6 miesi cy. 

Parametry charakteryzuj ce folie

izolacja termiczna (2 warstwy)

ata

kontr ata

szczeliny  wentylacyjne

folia 

wysokoparoprzepuszczalna

krokiew 

paroizolacja

izolacja termiczna (2 warstwy)

ata

kontr ata

szczeliny  wentylacyjne

folia 

niskoparoprzepuszczalna

krokiew 

paroizolacja

p yty g-k na ruszcie

p yty g-k na ruszcie Przekrój dachu z foli  wst pnego krycia: 
wysokoparoprzepuszczaln  (a), niskoparoprzepuszczaln  (b)

a

b
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mów. Zdarza o si  równie , i  nie wykonywano ich w ogóle, 

a to przyczynia o si  do szybkiego zawilgocenia termoizolacji, 

a wi c spadku jej w a ciwo ci ochronnych. Dodatkow  kom-

plikacj  jaka pojawia si  przy zastosowaniu folii niskoparo-

przepuszczalnych jest konieczno  u ycia materia u dystan-

suj cego, który zapewni odst p mi dzy foli  a termoizolacj .

Brak takiego zabezpieczenia sprawi, e osuwaj ca si  po pew-

nym czasie we na (zjawisko naturalne) zatka doln  szczelin .

Cz sto jako materia u dystansuj cego u ywa si  sznura rozpi -

tego pomi dzy krokwiami. Jest to rozwi zanie najprostsze, naj-

ta sze, ale równie  najmniej pewne je li sznurowanie jest zbyt 

rzadkie. Zachowanie sta ej, minimalnej odleg o ci mi dzy fo-

li , a termoizolacj  (minimum 2 cm) wymaga rozmieszczenia 

sznurowania co 15-20 cm. Znacznie lepszymi materia ami dy-

stansuj cymi s  siatki i w ókniny, ale ich wykorzystanie pod-

nosi koszt inwestycji.

Folie niskoparoprzepuszczalne nale y uk ada  na dachu 

w ci le okre lony sposób. Materia  ten ma bowiem dwie strony 

o zupe nie odmiennych w a ciwo ciach. Jedna umo liwia prze-

nikanie pary wodnej (powinna znale  si  od wewn trz), druga 

 Wentylacj  pod pokryciem dachowym umo liwiaj : a) ruszt z at i kontr at, b) otwory w kalenicy, c) specjalne dachówki i kominki w miejscach gdzie, 
utrudniona jest wentylacja

fo
t.
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Powietrze powinno swobodnie 
przep ywa  nad foli  dachow

Uk adanie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej FORST STX
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Cena [z /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

Wspó czynnik S
d
 [m] > 75 360 600 50 480

Wytrzyma o

na zerwanie

wzd u /w poprzek [N]

65/65 135/140 80/50 200/180 312/395

Opakowanie

[szer./d . rolki, m]
2,6 x 50 4 x 30 1,9 x 53 1,5 x 50 1,6 x 50

INFO RYNEK

Ile kosztuj  folie paroprzepuszczalne?

Cena [z /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

Paroprzepuszczalno

[g/m2 w ci gu doby]
1500 1800 1900 3000 1300

Wspó czynnik S
d
 [cm] 2 2 1,5 1,5 3

Odporno  na s o ce

[miesi ce]
4 3 3 4 4

Opakowanie

[szer./d . rolki, m]
1,5 x 50 1,5 x 50 1,5 x 50 1,5 x 50 1,5 x 50

Ile kosztuj  folie paroszczelne?

AKE                        042 227 11 20  www.ake.com.pl
BAUDER                  061 827 18 17  www.bauder.pl
BRAAS                    077 541 20 36  www.braas.com.pl
CB (COROTOP)          077 400 50 71  www.cb.com.pl 
CENVIP                   022 724 60 05  www.cenvip.pl
DEITERMANN            071 372 85 75  www.deitermann.pl
DORKEN DELTA FOLIE  022 798 08 21  www.ddf.pl
DUPONT (TYVEK)       0801 88 99 40 www.tyvek.pl
EDAL                      022 673 54 80  www.edal.com.pl
FAKRO                    018 444 03 30  www.fakro.pl

FOLDA PLUS 061 894 43 64 www.folda.com.pl
FOLIAREX    095 758 84 68  www.foliarex.com.pl
GRILTEX      061 814 85 17  www.griltex.pl
GUTTA        061 428 20 64  www.gutta.pl
HENWAL      012 275 14 60  www.henwal.pl
HPI            022 863 40 34 www.hpi-polska.pl
ICOPAL       043 823 41 11  www.icopal.pl
MARMA POLSKIE FOLIE

                016 642 36 36  www.marma.com.pl
ONDULINE    022 642 83 88   www.onduline.com.pl

O.B.R PRZEMYS U 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

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p lw w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o j e d y n i p u b l i k u j e m y a k t u a l n eJ a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I P R O D U K T Ó W !R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

wspó czynnik S
d

– wspó czynnik oporu dyfuzyjnego, czyli przenikania pary wod-
nej; jego warto  jest równa oporowi powietrza o takiej samej grubo ci; 
odporno  na s o ce – parametr okre laj cy maksymalny okres (warto  u red-
niona), na jaki mo na pozostawi  foli  bez ko cowego krycia.

natomiast jest dla wilgoci nieprzepuszczalna 

(musi wi c by  u o ona od strony pokrycia 

dachowego). U o enie folii niew a ciw  stro-

n  b dzie skutkowa  bardzo szybkim zawil-

goceniem i zagrzybieniem dachu. 

Folie niskoparoprzepuszczalne wykorzy-

stuje si  obecnie przede wszystkim do za-

bezpieczenia dachów nad pomieszczeniami 

nieu ytkowymi.

Folie wysokoparoprzepuszczalne nazy-

wane tak e membranami, chroni  skutecz-

nie dach przed wod  pochodz c  z opa-

dów atmosferycznych oraz odprowadzaj

par  wodn  na zewn trz. Folie wysokopa-

roprzepuszczalne w przeciwie stwie do ni-

skoparoprzepuszczalnych, mo na umiesz-

cza  bezpo rednio na warstwie ocieplenia. 

Membrany uk ada si  bezpo rednio na kro-

kwiach dachu, a poszczególne pasy mocuje 

si  poziomymi rz dami (poczynaj c od oka-

pu) i czy na zak ad szeroko ci 10–15 cm. 

Podczas uk adania folii wysokoparoprze-

puszczalnej na dachu nale y ci le stosowa

si  do zalece  producenta. Nale y równie

zadba , aby na powierzchni membrany nie 

powsta y fa dy lub zagniecenia, w których 

mo e gromadzi  si  woda. Po czenia nale-

y natomiast bardzo starannie uszczelnia .

Stosowanie folii wysokoparoprzepuszczal-

nej wymaga pozostawienia nad ni  szczeli-

ny (uzyskuje si  j  dzi ki zastosowaniu at

i kontr at). Dolna szczelina wentylacyjna pod 

foli  wysokoparoprzepuszczaln  nie jest po-

trzebna. Para wodna mo e bowiem bez prze-

szkód przenikn  przez foli  do górnej szcze-

liny. Cecha ta znacznie upraszcza wykonanie 

dachu. W miejscach, w których przez po a

przechodz  kominy, przewody wentylacyjne 

oraz okna (wszystkie te elementy ogranicza-

j  miejscowo swobodny przep yw powietrza) 

warto zastosowa  kominki wentylacyjne. 


