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PRZEGLkD RYNKU

Do zadañ
Folie i membrany
dachowe
Joanna DÈbrowska

Folie dachowe nie
przepuszczajÈ wody.
PrzepuszczajÈ
natomiast parÚ wodÈ.
Od jej iloĂci zaleĝy
sposób ich ukïadania
i to, w jakim dachu
mogÈ byÊ stosowane.
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specjalnych
WĂród obecnie produkowanych materiaïów dachowych od lat obserwujemy wysokÈ specjalizacjÚ. W jej wyniku na rynku sÈ
dostÚpne materiaïy przeznaczone do speïniania ĂciĂle okreĂlonych funkcji w dachu.
Rozwój materiaïów dachowych spowodowaïa zmiana naszych potrzeb mieszkaniowych: adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe i budowa domów z uĝytkowym
poddaszem, które wymagajÈ skutecznego
ocieplenia.
Okazaïo siÚ jednak, ĝe skutecznoĂÊ ocieplenia dachów spadzistych nie jest proporcjonalna do gruboĂci zastosowanych
do tego materiaïów. Wzrost gruboĂci termoizolacji nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej termoizolacyjnoĂci
dachu. Bowiem czÚstÈ przyczynÈ niewystarczajÈcej izolacji poddasza jest zawilgocenie ocieplenia. Spowodowane jest ono

wodÈ pochodzÈcÈ z zewnÈtrz, na przykïad
z deszczu, którÈ wiatr wdmuchuje pod pokrycie oraz wodÈ z wnÚtrza domu, która w postaci pary dostaje siÚ do ocieplenia
i tam skrapla w miejscach styku z zimniejszymi jego warstwami.
Dlatego teĝ jako materiaï zabezpieczajÈcy dach i poddasze przed wilgociÈ stosuje
siÚ folie i membrany dachowe.

Do czego sïuĝÈ 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.
Wymaganiom tym odpowiadajÈ nowoczesne elastyczne materiaïy izolacyjne,
przeznaczone specjalnie do osïony kon-
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Folie i membrany dachowe

Paroizolacje
OgraniczajÈ przepïyw pary wodnej napïywajÈcej z wnÚtrza budynku, chroniÈc izolacjÚ termicznÈ przed wnikaniem w niÈ pary
wodnej powstajÈcej podczas eksploatacji
domu. ¿adna paroizolacja nie jest caïkowicie szczelna dla pary wodnej, jednak znacznie ogranicza jej przepïyw. JeĂli jest szczelnie uïoĝona, to zapobiega teĝ ucieczce ciepïa
przez przewiewanie.
Folie dachowe produkowane sÈ jako jedno- lub kilkuwarstwowe. Najbardziej odporne na uszkodzenia sÈ folie zbrojone,
które pomiÚdzy warstwami tworzywa majÈ
zatopionÈ siatkÚ z mocnego polipropylenu.
SÈ one szczególnie odporne na rozerwanie
i inne uszkodzenia mechaniczne.
Czasem na powierzchni folii znajdujÈ siÚ
oznaczenia informujÈce, która strona jest
wierzchnia.

Waĝne parametry
ParoprzepuszczalnoĂÊ – okreĂla liczbÚ gramów pary wodnej, jaka w ciÈgu doby jest w stanie przeniknÈÊ przez 1 m2 folii/membrany. WartoĂÊ wspóïczynnika paroprzepuszczalnoĂci
zaleĝy m.in. od temperatury i wilgotnoĂci, w której przeprowadza siÚ jego badanie. Za membrany wysokoparoprzepuszczalne moĝna uwaĝaÊ takie, których paroprzepuszczalnoĂÊ wynosi 1000–2000 (g/m2/24 h) i wiÚcej. Tylko takie nadajÈ siÚ do ukïadania bezpoĂrednio na
warstwie ocieplenia. JeĂli paroprzepuszczalnoĂÊ jest niska, trzeba pozostawiÊ szczelinÚ
wentylacyjnÈ.
Membrana o duĝej paroprzepuszczalnoĂci uïatwia wysychanie nieuniknionych zawilgoceñ dachu, przyczynia siÚ wiÚc do oszczÚdnoĂci energii zuĝywanej na ogrzewanie domu.
Zawilgocone ocieplenie bowiem nie speïnia swoich funkcji.
Membrana jest jednak skutecznym izolatorem tylko w nastÚpujÈcych warunkach:
wilgoÊ, którÈ ma przepuĂciÊ, ma postaÊ pary wodnej (membrany przepuszczajÈ parÚ, ale
nie przepuszczajÈ wody);
temperatura powietrza jest wystarczajÈco wysoka, by para nie skraplaïa siÚ na spodzie
membrany.
Im mniejsza jest paroprzepuszczalnoĂÊ membrany, tym wiÚksze zagroĝenie, ĝe bÚdÈ pod
niÈ powstawaÊ skropliny, które gromadziÊ siÚ bÚdÈ w dachu, doprowadzajÈc do zawilgocenia weïny mineralnej, a wilgotny materiaï izolacyjny jest nieskuteczny oraz oznacza straty
energii zuĝywanej na ogrzanie domu. Im wiÚksza paroprzepuszczalnoĂÊ membrany dachowej, tym wiÚksze sÈ szanse na to, ĝe dach bÚdzie szybko wysychaï.
Wspóïczynnik Sd – okreĂla w metrach, jak gruba musiaïaby byÊ warstwa powietrza, by
stawiaÊ taki sam opór parze wodnej jak membrana, np. typowy dla membran wspóïczynnik
Sd = 0,02 m odpowiada warstwie powietrza o gruboĂci 2 cm. Natomiast dla folii niskoparoprzepuszczalnych Sd wynosi ok. 20 m.
Uwaga! W zaleĝnoĂci od temperatury i wilgotnoĂci powietrza wspóïczynnik paroprzepuszczalnoĂci i wspóïczynnik Sd majÈ inne wartoĂci. Dlatego porównujÈc produkty, naleĝy
dopytaÊ sprzedawcÚ o warunki, w jakich parametry te byïy mierzone.

Folie i membrany
wstÚpnego krycia
ZabezpieczajÈ poddasze przed podwiewanymi pod pokrycie deszczem i Ăniegiem
oraz przed powstajÈcymi pod pokryciem
skroplinami, a wspóïdziaïajÈc z systemem
wentylacji dachu lub jego pokrycia, umoĝliwiajÈ wydostanie siÚ pary wodnej z konstrukcji dachu i jego termoizolacji.
FWK (folie wstÚpnego krycia)
SÈ to folie o niskiej paroprzepuszczalnoĂci,
stosowane jako uszczelnienie pod pokrycia
ukïadane na ïatach, wymagajÈce wentylowania przestrzeni miÚdzy foliÈ a termoizolacjÈ
(tzw. dach wentylowany). W dachu z tymi foliami powinny byÊ dwie szczeliny wentylacyjne: jedna pod pokryciem, a druga pod
FWK.
FWK paroszczelne – sÈ to folie o bardzo niskiej paroprzepuszczalnoĂci i wspóïczynniku Sd ≥ 20 m.
FWK paroprzepuszczalne – popularne folie zbrojone lub folie z zatopionÈ tkaninÈ. MajÈ paroprzepuszczalnoĂÊ dochodzÈcÈ do 40 g/m² na dobÚ, co odpowiada
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strukcji i ocieplenia dachów, podzielone na
dwie grupy produktów:
paroizolacje,
materiaïy do wstÚpnego krycia: folie
(FWK) i membrany (MWK) – uszczelniajÈce pokrycia leĝÈce na ïatach.
Paroizolacje ograniczajÈ 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 folii
i membran wstÚpnego krycia ĂciĂle zwiÈzane jest ze sposobem wentylowania dachu,
chociaĝ dach, w którym zamontowano wysokoparoprzepuszczalnÈ MWK, nie moĝe
byÊ zakwalifikowany do kategorii „dachu
wentylowanego”.
Membrany wstÚpnego krycia wprowadziïy 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.
MiÚdzy innymi dlatego wiÚkszoĂÊ dachów
w obecnie budowanych domach ma pokrycie uïoĝone na ïatach i kontrïatach uszczelnionych wïaĂnie foliami lub membranami
wstÚpnego krycia.

Folia paroizolacyjna zabezpiecza ocieplenie
poïaci dachu weïnÈ mineralnÈ przed wilgociÈ
przenikajÈcÈ z pomieszczeñ wewnÚtrznych,
a jej aluminiowa powïoka odbija promienie
podczerwone, co dodatkowo wpïywa na
szczelnoĂÊ i trwaïoĂÊ izolacji. Brak takiej folii
obniĝa izolacyjnoĂÊ cieplnÈ dachu, a przy
znacznych róĝnicach wilgotnoĂci i temperatury
oddzielanych pomieszczeñ powoduje wykraplanie
siÚ w nim pary wodnej
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Wysokoparoprzepuszczalna membrana
dachowa moĝe byÊ stosowana na wszystkich
rodzajach dachów spadzistych z peïnym
deskowaniem lub bez. AntypoĂlizgowa
powierzchnia uïatwia bezpieczny montaĝ, a pas
klejÈcy zintegrowany z membranÈ zapewnia
wiatroszczelne poïÈczenia zakïadek membrany

Sd ≤ 1 m; (im niĝsza wartoĂÊ Sd, tym wiÚcej
pary wodnej przepuszcza membrana).
MWK (membrany wstÚpnego krycia)
Nazywane sÈ potocznie membranami dachowymi podobnie 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 nie przez
dwie, lecz przez jednÈ szczelinÚ znajdujÈcÈ
siÚ pod pokryciem i nazywamy go dachem
niewentylowanym z pokryciem wentylo-

wanym. Membrany wstÚpnego krycia to
materiaïy wysokoparoprzepuszczalne
o Sd < 0,1 m, przepuszczajÈ w ciÈgu doby
ponad 1000 g pary wodnej na 1 m2, w temperaturze 23–25°C i przy 85% wilgotnoĂci
powietrza. W grupie membran wyróĝniamy dwa ich rodzaje:
MWK lekkie – o mniejszej gramaturze
i mniejszej wytrzymaïoĂci, majÈ róĝnÈ, ale
wysokÈ paroprzepuszczalnoĂÊ,
MWK ekrany – grupa membran o gramaturze od 160 g/m², o 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). Folie te sÈ wyróĝnione jako
oddzielna grupa ze wzglÚdu na bardziej
uniwersalne zastosowanie.
SkutecznoĂÊ dziaïania membran dachowych zaleĝy od ich wïaĂciwego uïoĝenia.
W razie uszkodzenia pokrycia oraz w trakcie prac dekarskich MWK peïniajÈ funkcjÚ tymczasowego zabezpieczenia przed
opadami. Dodatkowo stanowiÈ osïonÚ
przed kurzem i pyïami w czasie dïugoletniej eksploatacji dachu. WïaĂciwie uïoĝone ograniczajÈ niebezpieczne dla drewnianej konstrukcji dachu i termoizolacji
skutki kondensacji pary wodnej. Poniewaĝ
wilgotna termoizolacja nie speïnia swoich funkcji i powoduje nadmierne zuĝycie

Rodzaje, wïaĂciwoĂci i zastosowanie izolacji ukïadanych jako warstwy wstÚpnego krycia
FWK
folie wstÚpnego krycia
(niskoparoprzepuszczalne)
folie paroszczelne

WïaĂciwoĂci

folie paroprzepuszczalne

w nieocieplanych dachach budynków
gospodarczych, magazynowych,
przemysïowych itp., czyli wszÚdzie tam,
gdzie ze wzglÚdu na funkcje dachu i jego
prosty ksztaït nie jest potrzebna wysoka
paroprzepuszczalnoĂÊ a waĝne jest: wysoka
wytrzymaïoĂÊ i niski koszt
w dachach z peïnym deskowaniem uïoĝona
na nich folia zastÚpuje niekiedy papÚ
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membrany
lekkie

ekrany

przepuszczajÈ niewielkie iloĂci pary wodnej,
nie stanowiÈ bariery dla
dlatego nie mogÈ stykaÊ siÚ z ociepleniem
pary wodnej, mogÈ wiÚc
dachu;
bezpoĂrednio dotykaÊ izolacji
cieplnej, bo nawet wtedy
pomiÚdzy materiaïem termoizolacyjnym
nie spowodujÈ zawilgocenia
a foliÈ konieczne sÈ powietrzne szczeliny
konstrukcji dachu ani izolacji;
wentylacyjne, z których nadmiar wilgoci
bÚdzie odprowadzany, by nie powodowaï
nie trzeba pod nimi zostawiaÊ
zawilgocenia konstrukcji dachu
szczeliny wentylacyjnej
w domach z poddaszem nieuĝytkowym,
w których przestrzeñ nad ocieplonym stropem
jest wentylowana;

Zastosowanie

MWK
membrany wstÚpnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalne)

BUDUJEMY DOM

w dachach
niewentylowanych o pokryciu
wentylowanym uïoĝonym na
ïatach

fot. MDM

fot. Klober

PrzeglÈd rynku

Przyklejenie membrany do pasa okapowego
klejem butylenowym

energii na ogrzewanie domu, a przeciekajÈcy lub zawilgocony dach zagraĝa pozostaïym elementom budynku, moĝna przyjÈÊ,
ĝe wïaĂciwie uïoĝone membrany dachowe
w znaczÈcym stopniu ograniczajÈ zuĝycie
energii i przedïuĝajÈ ĝycie caïemu budynkowi.

Jak wybieraÊ FWK i MWK?
KupujÈc materiaï izolacyjny, warto wybraÊ produkt o najwyĝszej paroprzepuszczalnoĂci i trwaïoĂci, o parametrach tych
w duĝej mierze decyduje gramatura materiaïu oraz jego odpornoĂÊ na promieniowanie UV.
ParoprzepuszczalnoĂÊ dobrej jakoĂci
membran dachowych mieĂci siÚ w przedziale 1000–2000 (g/m2/24 h) mierzonej
w temperaturze 23–25°C.
WytrzymaïoĂÊ na rozrywanie oraz na
niskÈ i wysokÈ temperaturÚ nie decyduje o dïugoĂci uĝytkowania, uïatwia jedynie
montaĝ szczególnie mniej dokïadnym wykonawcom: pozwala na mniej staranne ich
ukïadanie. Membrany bowiem sÈ naraĝone
na rozerwanie tylko podczas ich ukïadania
oraz ukïadania pokrycia.
Po uïoĝeniu membrany bardzo trudno uszkodziÊ, bowiem 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. Zatem jedyne zagroĝenia, jakim
moĝe podlegaÊ MWK, sÈ 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
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PrzeglÈd rynku

Sposób ukïadania i cechy materiaïów stosowanych na warstwy wstÚpnego krycia

Rodzaj materiaïu

Sposób ukïadania

ParoprzepuszczalnoĂÊ *
[g/cm2/24 h]

Równowaĝna folii gruboĂÊ powietrza
Sd**
[m]

Folie wstÚpnego krycia
(niskoparoprzepuszczalne)

FWK wymagajÈ szczeliny wentylacyjnej (droĝnej na
caïej dïugoĂci, majÈcej wlot i wylot) oddzielajÈcej je od 20 do 60
od termoizolacji

powyĝej 1

Membrany wstÚpnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalne)

MWK ukïada siÚ bezpoĂrednio na termoizolacji

od 0,004 do 0,08

od 1000 do 2000

* w temperaturze 23–25°C i wilgotnoĂci powietrza 85%
** im mniejsza gruboĂÊ równowaĝnej warstwy powietrza, tym lepsza paroprzepuszczalnoĂÊ

wskutek przypadkowych obciÈĝeñ, na przykïad upadku narzÚdzi czy potkniÚcia siÚ dekarza. Wynika z tego, ĝe nawet najmocniejsza membrana moĝe zostaÊ uszkodzona i jej
zwiÚkszona wytrzymaïoĂÊ wcale nie gwarantuje niezawodnoĂci.
Uwaga! Wykonawcy czÚsto namawiajÈ inwestorów na zakup membrany o duĝej
wytrzymaïoĂci (czyli „mocnych”), tïumaczÈc, ĝe bÚdÈ one wtedy bardziej trwaïe.
Nie jest to prawdÈ, bowiem trwaïoĂÊ
membran zaleĝy przede wszystkim od ich
gramatury (a ta – od jej budowy) i od odpornoĂci na UV oraz od jakoĂci uïoĝenia
pokrycia.
JeĂli pokrycie jest uïoĝone ěle, ma zbyt
wiele szczelin, przez które moĝe wpadaÊ

Systemy wentylacji dachu zaleĝne od ukïadu
warstw wstÚpnego krycia
Systemy wentylacji dachów skoĂnych z pokryciem ukïadanym na ïatach i kontrïatach
powinny byÊ dostosowane do ukïadu warstw wstÚpnego krycia najczÚĂciej wykonywanych skoĂnych dachów. Wszystkie trzy rozwiÈzania pokazujemy na rysunkach poniĝej.
Przekrój dachu izolowanego FWK
folia wstÚpnego krycia
szczelina wentylacyjna pod FWK
krokiew
weïna mineralna
folia paroizolacyjna
pïyta g-k

Zalety membran
dachowych
Przekrój dachu izolowanego MWK

niĝszy koszt wykonania pokrycia dachu i caïego dachu, dziÚki uproszczeniu
konstrukcji (wïaĂciwie wykonana szczelina wentylacyjna bardzo podnosi koszty
caïkowite pokrycia dachu);
lepsza ochrona termoizolacji i konstrukcji dachu w newralgicznych jego
miejscach: w kalenicy, w koszach i w
miejscach przejĂÊ róĝnych instalacji przez
pokrycie;
wykorzystanie caïej wysokoĂci krokwi na termoizolacjÚ, co jest bardzo waĝne ze wzglÚdu na rosnÈce wymagania co
do termoizolacyjnoĂci dachu;
lepsza termoizolacyjnoĂÊ dachu dziÚki temu, ĝe nie ma w nim dolnej szczeliny
wentylacyjnej, którÈ w okresie chïodów
napïywaïaby do termoizolacji wilgoÊ atmosferyczna;
lepsza ochrona przed wilgociÈ drewnianych elementów konstrukcji dachu
dziÚki temu, ĝe wilgotne powietrze atmosferyczne nie styka siÚ z drewnem.
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membrana wstÚpnego krycia
krokiew
weïna mineralna
folia paroizolacyjna
pïyta g-k

Przekrój dachu izolowanego papÈ podkïadowÈ
z wïaĂciwie wentylowanym deskowaniem
papa podkïadowa
szczelina wentylacyjna pod deskowaniem
deskowanie
weïna mineralna
folia paroizolacyjna
pïyta g-k
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Ukïadanie membran dachowych – krok po kroku

1

2
MembranÚ przybija siÚ wstÚpnie
bezpoĂrednio do krokwi, a nastÚpnie dociska
kontrïatami (ïatami wzdïuĝ krokwi) równolegle
lub prostopadle do okapu wedïug potrzeb.
Kolejne pasma ukïada siÚ na zakïad
membrana

4

taĂma

3

W przypadku prostopadïego ukïadania
zakïady klei siÚ taĂmÈ samoprzylepnÈ

brzeg membrany

Ostatnie pasmo ukïada siÚ na kalenicy na
zakïad wielkoĂci min. 15 cm, tak aby sama
kalenica byïa przykryta dwa razy

brzeg membrany

blacha
5

6

W okapie membranÚ przykleja siÚ taĂmÈ dwustronnÈ (rys. 4), tak aby jej brzeg leĝaï na blasze nadrynnowej (rys. 5) lub na kapinosie (rys. 6) pod rynnÈ
i byï przykryty pokryciem zasadniczym

7

folie.indd 95

8

9

W miejscach przejĂcia przez pokrycie
dachu instalacji: wywietrzniki, odpowietrzniki,
anteny itp., po naciÚciu otworu w membranie
w ksztaïcie gwiazdy wywija siÚ jÈ ku
górze, okleja i uszczelnia wokóï taĂmÈ
samoprzylepnÈ. Moĝna równieĝ zastosowaÊ
specjalne obejmy uszczelniajÈce (np.
samozaciskowe). Nad Ăwietlikami, kominami
wentylacyjnymi, oknami dachowymi
i wyïazami moĝna dodatkowo wykonaÊ
rynienki z membrany, które zwiÚkszajÈ
pewnoĂÊ zabezpieczeñ przed zamarzajÈcymi
ĂciekajÈcymi z góry skroplinami, przewianymi
opadami lub przeciekami.

Wokóï kominów, wyïazów, okien dachowych itp. membranÚ przykleja siÚ taĂmÈ dwustronnie
klejÈcÈ, tak aby wywiniÚte ku górze jej fragmenty tworzyïy pas pionowy o wysokoĂci 5–15 cm (rys. 8),
a nastÚpnie przykleja siÚ szczelnie wszystkie naciÚcia na rogach i pÚkniÚcia (rys. 9)

*Instrukcja ukïadania membran dachowych
na podstawie materiaïów firmy Marma Polskie
Folie

10

Dla uzyskania szczelnego poïÈczenia wzdïuĝ
koszy, przed uïoĝeniem zasadniczych pasm
membrany mocuje siÚ dodatkowy jej pas, a na
nim kolejne pasy ukïadane na sÈsiadujÈcych
poïaciach o dïugoĂci zapewniajÈcej zakïad
min. 15 cm
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fot. Marma Polskie Folie

Od okapu naleĝy zaczÈÊ ukïadnie membrany dachowej. MWK powinny
byÊ przyklejane do obróbek blacharskich za pomocÈ specjalnych taĂm
dwustronnych. Najpierw przykleja siÚ taĂmÚ, potem ukïada membranÚ, a na
koñcu usuwa osïonÚ taĂmy i dociska do niej membranÚ

Ăwiatïo, promieniowanie UV po kilku latach zniszczy kaĝdÈ MWK. Dlatego wybierajÈc rodzaj izolacji dachu, warto poradziÊ
siÚ dobrego dekarza z doĂwiadczeniem, który potrafi ukïadaÊ i membrany, i pokrycia,
i doceni znaczenie paroprzepuszczalnoĂci membrany i nie bÚdzie namawiaÊ nas na
ukïadanie „mocnych” (droĝszych) membran.

Zasady montaĝu
Membrany dachowe najczÚĂciej ukïadane sÈ pod dachówki, blachy profilowane
(trapezowe i blachodachówki), pïyty faliste (wïókno-cementowe i bitumiczne) oraz
pïyty pïaskie, gonty drewniane, itp.
MWK moĝe byÊ ukïadana na poszyciu
z desek lub bezpoĂrednio na termoizolacji napisami na zewnÈtrz. Membrany mocuje siÚ na wiÚěbie dachowej, dociskajÈc je

a

b

Rynienka osïonowa zabezpieczajÈca otwór nad wyïazem dachowym (a)
i otwór do przeprowadzenia instalacji w dachu (b), np. odpowietrzenia
instalacji kanalizacyjnej za pomocÈ dachówki przejĂciowej

do krokwi kontrïatami. Do kontrïat przybija siÚ ïaty z rozstawem dostosowanym do
pokrycia. Kierunek ukïadania pasm moĝe
byÊ trojaki:
poziomy – równolegïy do okapu;
pionowy – prostopadïy do okapu;
skoĂny – dostosowany do geometrii dachu.
Na kalenicach i naroĝach membrany
ukïada siÚ na zakïad (podwójnie), poniewaĝ w miejscach tych, podczas ukïadania
pokrycia, bardzo ïatwo moĝna membranÚ
uszkodziÊ (przytrzeÊ lub przedziurawiÊ).
SÈ to równieĝ miejsca, do których ïatwo
przedostaje siÚ woda opadowa.
Niezaleĝnie od tego, jakiego producenta
membranÚ zastosujemy, warto przestrzegaÊ
kilka uniwersalnych zasad ich ukïadania:
Z powodu dziaïania promieni sïonecznych na membrany, pokrycie zasadnicze

Fachowo uïoĝona dobrej jakoĂci membrana
dachowa to gwarancja szczelnego dachu

fot. MDM

fot. Corotop

Uszczelnianie membrany za pomocÈ taĂmy reparacyjnej

naleĝy uïoĝyÊ, w jak najszybszym czasie.
Najlepiej ukïadaÊ membrany i poszycie jednoczeĂnie.
Nie wolno paliÊ papierosów w trakcie ukïadania. SpadajÈcy ĝar z papierosów
wypala w membranie maïe otwory trudne do zauwaĝenia a powodujÈce przecieki.
Podobne efekty wywoïujÈ rozĝarzone drobne elementy powstajÈce przy ciÚciu dachówek, stali itp. MogÈ byÊ one równieĝ przyczynÈ poĝaru.
Nie wolno stosowaÊ impregnatów solnych do zabezpieczania ïat i kontrïat znajdujÈcych siÚ nad membranÈ.
Mocowanie wstÚpne najlepiej jest wykonaÊ zszywkami wbijanymi takerem.

INFO RYNEK

Ile kosztujÈ folie i membrany dachowe?

folie paroszczelne: od 2 do 3 zï/m2
membrany niskoparoprzepuszalne: od 2 do 4 zï/m2
membrany wysokoparoprzepuszczalne: od 3 do 30 zï/m2
Ukïadanie membran zwykle jest wliczone w cenÚ ocieplenia dachu i kosztuje Ărednio 30 zï/m2

– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
COROTOP
DÕRKEN DELTA FOLIE
DU PONT TYVEK
FAKRO
GUTTA POLSKA
GRILTEX POLSKA

pl
folie.indd 96

77 400 50 40
22 798 08 21
0 801 889 970
0 800 100 052
61 428 20 64
61 814 85 17

www.cb.com.pl
www.ddf.pl
www.construction.tyvek.com
www.fakro.pl
www.gutta.pl
www.griltex.pl

ICOPAL
KLÕBER-HPI POLSKA
MARMA POLSKIE FOLIE
MDM
MONIER
ONDULINE

43 823 40 25
22 351 29 00
17 850 66 00
33 479 45 00
77 541 20 00
22 651 85 08

www.icopal.pl
www.kloeber-hpi.pl
www.marma.com.pl
www.mdmsa.com
www.monier.pl
www.onduline.com.pl
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