
BUDUJEMY DOM 10/201090

W ród obecnie produkowanych materia-

ów dachowych od lat obserwujemy wyso-

k  specjalizacj . W jej wyniku na rynku s

dost pne materia y przeznaczone do spe -

niania ci le okre lonych funkcji w dachu. 

Rozwój materia ów dachowych spowodo-

wa a zmiana naszych potrzeb mieszkanio-

wych:  adaptacja poddasza na cele miesz-

kaniowe i budowa domów z u ytkowym 

poddaszem, które wymagaj  skutecznego 

ocieplenia. 

 Okaza o si  jednak, e skuteczno  ocie-

plenia dachów spadzistych nie jest pro-

porcjonalna do grubo ci zastosowanych 

do tego materia ów. Wzrost grubo ci ter-

moizolacji nie wystarcza do zapewnie-

nia odpowiedniej termoizolacyjno ci 

dachu. Bowiem cz st  przyczyn  niewy-

starczaj cej izolacji poddasza jest zawil-

gocenie ocieplenia. Spowodowane jest ono 

wod  pochodz c  z zewn trz, na przyk ad

z deszczu, któr  wiatr wdmuchuje pod po-

krycie oraz wod  z wn trza domu, któ-

ra w postaci pary dostaje si  do ocieplenia 

i tam skrapla w miejscach styku z zimniej-

szymi jego warstwami.

 Dlatego te  jako materia  zabezpieczaj -

cy dach i poddasze przed wilgoci  stosuje 

si  folie i membrany dachowe.

Do czego s u  folie 
dachowe?
Ocieplenie dachu musi by  os aniane 

przed przenikaniem i skraplaniem si  pary 

wodnej oraz zabezpieczone przed jej prze-

wiewaniem zachodz cym w szparach mi -

dzy materia ami tworz cymi dach. 

Wymaganiom tym odpowiadaj  nowo-

czesne elastyczne materia y izolacyjne, 

przeznaczone specjalnie do os ony kon-
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Folie dachowe nie 

przepuszczaj  wody. 

Przepuszczaj

natomiast par  wod .

Od jej ilo ci zale y

sposób ich uk adania 

i to, w jakim dachu

mog  by  stosowane.

folie.indd 90folie.indd   90 2010-09-24 12:13:532010-09-24   12:13:53
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strukcji i ocieplenia dachów, podzielone na 

dwie grupy produktów:

 paroizolacje,

 materia y do wst pnego krycia: folie 

(FWK) i membrany (MWK) – uszczelniaj -

ce pokrycia le ce na atach.

Paroizolacje ograniczaj  przep yw pary 

wodnej nap ywaj cej z wn trza budynku. 

Folie wst pnego krycia (FWK) oraz mem-

brany wst pnego krycia (MWK), wspó -

dzia aj c z systemem wentylacji dachu lub 

jego pokrycia, umo liwiaj  wydostanie si

pary wodnej z konstrukcji dachu i jego ter-

moizolacji. 

Dzi ki wspó dzia aniu tych dwóch grup 

izolacji para wodna ma ograniczony dost p

do dachu, ale mo e go swobodnie opu ci ,

gdy si  w nim znajdzie. Stosowanie folii 

i membran wst pnego krycia ci le zwi za-

ne jest ze sposobem wentylowania dachu, 

chocia  dach, w którym zamontowano wy-

sokoparoprzepuszczaln  MWK, nie mo e

by  zakwalifikowany do kategorii „dachu 

wentylowanego”. 

 Membrany wst pnego krycia wprowa-

dzi y nowy sposób osuszania dachu – za 

pomoc  powietrza wentyluj cego, któ-

re przep ywa wzd u  kontr at nad mem-

branami. Wszystkie omawiane materia-

y s  tworzywami sztucznymi (najcz ciej 

polimerami), charakteryzuj  si  du  ela-

styczno ci , s  lekkie i atwe w monta u. 

Mi dzy innymi dlatego wi kszo  dachów 

w obecnie budowanych domach ma pokry-

cie u o one na atach i kontr atach uszczel-

nionych w a nie foliami lub membranami 

wst pnego krycia. 

Paroizolacje
Ograniczaj  przep yw pary wodnej nap y-

waj cej z wn trza budynku, chroni c izola-

cj  termiczn  przed wnikaniem w ni  pary 

wodnej powstaj cej podczas eksploatacji 

domu. adna paroizolacja nie jest ca kowi-

cie szczelna dla pary wodnej, jednak znacz-

nie ogranicza jej przep yw. Je li jest szczel-

nie u o ona, to zapobiega te  ucieczce ciep a

przez przewiewanie.

Folie dachowe produkowane s  jako jed-

no- lub kilkuwarstwowe. Najbardziej od-

porne na uszkodzenia s  folie zbrojone, 

które pomi dzy warstwami tworzywa maj

zatopion  siatk  z mocnego polipropylenu. 

S  one szczególnie odporne na rozerwanie 

i inne uszkodzenia mechaniczne. 

Czasem na powierzchni folii znajduj  si

oznaczenia informuj ce, która strona jest 

wierzchnia.

Folie i membrany
wst pnego krycia 
Zabezpieczaj  poddasze przed podwiewa-

nymi pod pokrycie deszczem i niegiem 

oraz przed powstaj cymi pod pokryciem 

skroplinami, a wspó dzia aj c z systemem 

wentylacji dachu lub jego pokrycia, umo -

liwiaj  wydostanie si  pary wodnej z kon-

strukcji dachu i jego termoizolacji. 

FWK (folie wst pnego krycia)

S  to folie o niskiej paroprzepuszczalno ci, 

stosowane jako uszczelnienie pod pokrycia 

uk adane na atach, wymagaj ce wentylowa-

nia przestrzeni mi dzy foli  a termoizolacj

(tzw. dach wentylowany). W dachu z tymi fo-

liami powinny by  dwie szczeliny wenty-

lacyjne: jedna pod pokryciem, a druga pod 

FWK. 

FWK paroszczelne – s  to folie o bar-

dzo niskiej paroprzepuszczalno ci i wspó -

czynniku S
d
≥ 20 m.

FWK paroprzepuszczalne – popular-

ne folie zbrojone lub folie z zatopion  tka-

nin . Maj  paroprzepuszczalno  docho-

dz c  do 40 g/m² na dob , co odpowiada 

Wa ne parametry
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 Folia paroizolacyjna zabezpiecza ocieplenie 
po aci dachu we n  mineraln  przed wilgoci
przenikaj c  z pomieszcze  wewn trznych, 
a jej aluminiowa pow oka odbija promienie 
podczerwone, co dodatkowo wp ywa na 
szczelno  i trwa o  izolacji. Brak takiej folii 
obni a izolacyjno  ciepln  dachu, a przy 
znacznych ró nicach wilgotno ci i temperatury 
oddzielanych pomieszcze  powoduje wykraplanie 
si  w nim pary wodnej

Paroprzepuszczalno  – okre la liczb  gramów pary wodnej, jaka w ci gu doby jest w sta-

nie przenikn  przez 1 m2 folii/membrany. Warto  wspó czynnika paroprzepuszczalno ci

zale y m.in. od temperatury i wilgotno ci, w której przeprowadza si  jego badanie. Za mem-

brany wysokoparoprzepuszczalne mo na uwa a  takie, których paroprzepuszczalno  wy-

nosi 1000–2000 (g/m2/24 h) i wi cej. Tylko takie nadaj  si  do uk adania bezpo rednio na 

warstwie ocieplenia. Je li paroprzepuszczalno  jest niska, trzeba pozostawi  szczelin

wentylacyjn .

Membrana o du ej paroprzepuszczalno ci u atwia wysychanie nieuniknionych zawilgo-

ce  dachu, przyczynia si  wi c do oszcz dno ci energii zu ywanej na ogrzewanie domu. 

Zawilgocone ocieplenie bowiem nie spe nia swoich funkcji.

Membrana jest jednak skutecznym izolatorem tylko w nast puj cych warunkach:

wilgo , któr  ma przepu ci , ma posta  pary wodnej (membrany przepuszczaj  par , ale 

nie przepuszczaj  wody); 

temperatura powietrza jest wystarczaj co wysoka, by para nie skrapla a si  na spodzie 

membrany.

Im mniejsza jest paroprzepuszczalno  membrany, tym wi ksze zagro enie, e b d  pod 

ni  powstawa  skropliny, które gromadzi  si  b d  w dachu, doprowadzaj c do zawilgoce-

nia we ny mineralnej, a wilgotny materia  izolacyjny jest nieskuteczny oraz oznacza straty 

energii zu ywanej na ogrzanie domu. Im wi ksza paroprzepuszczalno  membrany dacho-

wej, tym wi ksze s  szanse na to, e dach b dzie szybko wysycha .

Wspó czynnik S
d
 – okre la w metrach, jak gruba musia aby by  warstwa powietrza, by 

stawia  taki sam opór parze wodnej jak membrana, np. typowy dla membran wspó czynnik 

S
d
 = 0,02 m odpowiada warstwie powietrza o grubo ci 2 cm. Natomiast dla folii niskoparo-

przepuszczalnych S
d
 wynosi ok. 20 m. 

Uwaga! W zale no ci od temperatury i wilgotno ci powietrza wspó czynnik paroprze-

puszczalno ci i wspó czynnik S
d
 maj  inne warto ci. Dlatego porównuj c produkty, nale y

dopyta  sprzedawc  o warunki, w jakich parametry te by y mierzone.
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Przegl d rynku

S
d

≤ 1 m; (im ni sza warto S
d
, tym wi cej 

pary wodnej przepuszcza membrana).

MWK (membrany wst pnego krycia)

Nazywane s  potocznie membranami da-

chowymi podobnie jak membrany na da-

chy p askie zast puj ce papy wierzchniego 

krycia; ich g ówn  zalet  jest to, e mo -

na je u o y  bezpo rednio na termoizolacji 

(na styk), co eliminuje szczelin  nad termo-

izolacj ; taki dach jest osuszany nie przez 

dwie, lecz przez jedn  szczelin  znajduj c

si  pod pokryciem i nazywamy go dachem 

niewentylowanym z pokryciem wentylo-

wanym. Membrany wst pnego krycia to 

materia y wysokoparoprzepuszczalne 

o S
d
 < 0,1 m, przepuszczaj  w ci gu doby 

ponad 1000 g pary wodnej na 1 m2, w tem-

peraturze 23–25°C i przy 85% wilgotno ci 

powietrza. W grupie membran wyró nia-

my dwa ich rodzaje: 

MWK lekkie – o mniejszej gramaturze 

i mniejszej wytrzyma o ci, maj  ró n , ale 

wysok  paroprzepuszczalno ,

MWK ekrany – grupa membran o gra-

maturze od 160 g/m², o podwy szonej 

trwa o ci i wytrzyma o ci mechanicz-

nej oraz wysokiej paroprzepuszczalno ci 

(S
d
 ~0,02 m, czyli 1300–2000 g/m² na dob

w  temperaturze 23ºC i przy 85% wilgotno-

ci powietrza). Folie te s  wyró nione jako 

oddzielna grupa ze wzgl du na bardziej 

uniwersalne zastosowanie.

 Skuteczno  dzia ania membran dacho-

wych zale y od ich w a ciwego u o enia.  

W razie uszkodzenia pokrycia oraz w trak-

cie prac dekarskich MWK pe niaj  funk-

cj  tymczasowego zabezpieczenia przed 

opadami. Dodatkowo stanowi  os on

przed kurzem i py ami w czasie d ugolet-

niej eksploatacji dachu. W a ciwie u o o-

ne ograniczaj  niebezpieczne dla drew-

nianej konstrukcji dachu i termoizolacji 

skutki kondensacji pary wodnej. Poniewa

wilgotna termoizolacja nie spe nia swo-

ich funkcji i powoduje nadmierne zu ycie 

energii na ogrzewanie domu, a przeciekaj -

cy lub zawilgocony dach zagra a pozosta-

ym elementom budynku, mo na przyj ,

e w a ciwie u o one membrany dachowe 

w znacz cym stopniu ograniczaj  zu ycie 

energii i przed u aj ycie ca emu budyn-

kowi. 

Jak wybiera  FWK i MWK? 
Kupuj c materia  izolacyjny, warto wy-

bra  produkt o najwy szej  paroprzepusz-

czalno ci i trwa o ci, o parametrach tych  

w du ej mierze decyduje gramatura mate-

ria u oraz jego odporno  na promieniowa-

nie UV. 

Paroprzepuszczalno  dobrej jako ci 

membran dachowych mie ci si  w prze-

dziale 1000–2000 (g/m2/24 h) mierzonej 

w temperaturze 23–25°C.

 Wytrzyma o  na rozrywanie oraz na 

nisk  i wysok  temperatur  nie decydu-

je o d ugo ci u ytkowania, u atwia jedynie 

monta  szczególnie mniej dok adnym wy-

konawcom: pozwala na mniej staranne ich 

uk adanie. Membrany bowiem s  nara one

na rozerwanie tylko podczas ich uk adania 

oraz uk adania pokrycia. 

 Po u o eniu membrany bardzo trud-

no uszkodzi , bowiem si y rozci gaj -

ce, jakie oddzia ywa  mog  na membran

wskutek dzia ania wiatru czy te  rozsy-

chania si  drewnianej konstrukcji dachu, 

s  tak niewielkie, e nawet ma a elastycz-

no  membrany wystarczy, by je przenosi a

bez szkód. Zatem jedyne zagro enia, jakim 

mo e podlega  MWK, s  zwi zane z pra-

cami dekarskimi. Im membrana jest moc-

niejsza, tym atwiej jest dekarzowi j  roz-

pi  i zamontowa  na niej pokrycie. Samo 

rozpinanie membrany nie wymaga wielkich 

si  (wystarczy j  tylko lekko napr y ), dla-

tego wytrzyma o  membran nie musi by

du a. Do uszkodze  mo e natomiast doj

fo
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 Wysokoparoprzepuszczalna membrana 
dachowa mo e by  stosowana na wszystkich 
rodzajach dachów spadzistych z pe nym 
deskowaniem lub bez. Antypo lizgowa 
powierzchnia u atwia bezpieczny monta , a pas 
klej cy zintegrowany z membran  zapewnia 
wiatroszczelne po czenia zak adek membrany

 Przyklejenie membrany do pasa okapowego 
klejem butylenowym

Rodzaje, w a ciwo ci i zastosowanie izolacji uk adanych jako warstwy wst pnego krycia

FWK
folie wst pnego krycia

(niskoparoprzepuszczalne)

MWK
membrany wst pnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalne)

folie paroszczelne
folie paro-

przepuszczalne
membrany 

lekkie
ekrany

W a ciwo ci

przepuszczaj  niewielkie ilo ci pary wodnej, 
dlatego nie mog  styka  si  z ociepleniem 
dachu;

pomi dzy materia em termoizolacyjnym 
a foli konieczne s  powietrzne szczeliny 
wentylacyjne, z których nadmiar wilgoci 
b dzie odprowadzany, by nie powodowa
zawilgocenia konstrukcji dachu

nie stanowi  bariery dla 
pary wodnej, mog  wi c
bezpo rednio dotyka  izolacji 
cieplnej, bo nawet wtedy 
nie spowoduj  zawilgocenia 
konstrukcji dachu ani izolacji;

nie trzeba pod nimi zostawia
szczeliny wentylacyjnej

Zastosowanie

w domach z poddaszem nieu ytkowym,
w których przestrze  nad ocieplonym stropem 
jest wentylowana;

w nieocieplanych dachach budynków 
gospodarczych, magazynowych, 
przemys owych itp., czyli wsz dzie tam, 
gdzie ze wzgl du na funkcje dachu i jego 
prosty kszta t nie jest potrzebna wysoka 
paroprzepuszczalno  a wa ne jest: wysoka 
wytrzyma o  i niski koszt

w dachach z pe nym deskowaniem u o ona 
na nich folia zast puje niekiedy pap

w dachach 
niewentylowanych o pokryciu 
wentylowanym u o onym na 
atach
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wskutek przypadkowych obci e , na przy-

k ad upadku narz dzi czy potkni cia si  de-

karza. Wynika z tego, e nawet najmocniej-

sza membrana mo e zosta  uszkodzona i jej 

zwi kszona wytrzyma o  wcale nie gwa-

rantuje niezawodno ci.

Uwaga! Wykonawcy cz sto namawia-

j  inwestorów na zakup membrany o du ej

wytrzyma o ci (czyli „mocnych”), t uma-

cz c, e b d  one wtedy bardziej trwa e.

Nie jest to prawd , bowiem trwa o

membran zale y przede wszystkim od ich 

gramatury (a ta – od jej budowy) i od od-

porno ci na UV oraz od jako ci u o enia  

pokrycia. 

 Je li pokrycie jest u o one le, ma zbyt 

wiele szczelin, przez które mo e wpada

Zalety membran 
dachowych

Systemy wentylacji dachu zale ne od uk adu 
warstw wst pnego krycia

ni szy koszt wykonania pokrycia da-

chu i ca ego dachu, dzi ki uproszczeniu 

konstrukcji (w a ciwie wykonana szcze-

lina wentylacyjna bardzo podnosi koszty 

ca kowite pokrycia dachu);

lepsza ochrona termoizolacji i kon-

strukcji dachu w newralgicznych jego 

miejscach: w kalenicy, w koszach i w 

miejscach przej  ró nych instalacji przez 

pokrycie;

wykorzystanie ca ej wysoko ci kro-

kwi na termoizolacj , co jest bardzo wa -

ne ze wzgl du na rosn ce wymagania co 

do termoizolacyjno ci dachu;

lepsza termoizolacyjno  dachu dzi -

ki temu, e nie ma w nim dolnej szczeliny 

wentylacyjnej, któr  w okresie ch odów 

nap ywa aby do termoizolacji wilgo  at-

mosferyczna;

lepsza ochrona przed wilgoci  drew-

nianych elementów konstrukcji dachu

dzi ki temu, e wilgotne powietrze atmos-

feryczne nie styka si  z drewnem.

Systemy wentylacji dachów sko nych z pokryciem uk adanym na atach i kontr atach 

powinny by  dostosowane do uk adu warstw wst pnego krycia najcz ciej wykonywa-

nych sko nych dachów. Wszystkie trzy rozwi zania pokazujemy na rysunkach poni ej.

Sposób uk adania i cechy materia ów stosowanych na warstwy wst pnego krycia

Rodzaj materia u Sposób uk adania
Paroprzepuszczalno  *

[g/cm2/24 h]

Równowa na folii grubo  powietrza
S

d
**

[m]

Folie wst pnego krycia
(niskoparoprzepuszczalne)

FWK wymagaj  szczeliny wentylacyjnej (dro nej na 
ca ej d ugo ci, maj cej wlot i wylot) oddzielaj cej je 
od termoizolacji

od 20 do 60 powy ej 1

Membrany wst pnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalne)

MWK uk ada si  bezpo rednio na termoizolacji od 1000 do 2000 od 0,004 do 0,08

* w temperaturze 23–25°C i wilgotno ci powietrza 85%

** im mniejsza grubo  równowa nej warstwy powietrza, tym lepsza paroprzepuszczalno

Przekrój dachu izolowanego FWK

Przekrój dachu izolowanego MWK

Przekrój dachu izolowanego pap  podk adow
z w a ciwie wentylowanym deskowaniem

folia wst pnego krycia

szczelina wentylacyjna pod FWK

krokiew

we na mineralna

folia paroizolacyjna

p yta g-k

membrana wst pnego krycia

krokiew

we na mineralna

folia paroizolacyjna

p yta g-k

papa podk adowa

szczelina wentylacyjna pod deskowaniem

deskowanie

we na mineralna

folia paroizolacyjna

p yta g-k
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Uk adanie membran dachowych – krok po kroku

 Membran  przybija si  wst pnie 
bezpo rednio do krokwi, a nast pnie dociska 
kontr atami ( atami wzd u  krokwi) równolegle 
lub prostopadle do okapu wed ug potrzeb. 
Kolejne pasma uk ada si  na zak ad

 W miejscach przej cia przez pokrycie 
dachu instalacji: wywietrzniki, odpowietrzniki, 
anteny itp., po naci ciu otworu w membranie 
w kszta cie gwiazdy wywija si  j  ku 
górze, okleja i uszczelnia wokó  ta m
samoprzylepn . Mo na równie  zastosowa
specjalne obejmy uszczelniaj ce (np. 
samozaciskowe). Nad wietlikami, kominami 
wentylacyjnymi, oknami dachowymi 
i wy azami mo na dodatkowo wykona
rynienki z membrany, które zwi kszaj
pewno  zabezpiecze  przed zamarzaj cymi 

ciekaj cymi z góry skroplinami, przewianymi 
opadami lub przeciekami.

*Instrukcja uk adania membran dachowych 

na podstawie materia ów firmy Marma Polskie 

Folie

 W okapie membran  przykleja si  ta m  dwustronn  (rys. 4), tak aby jej brzeg le a  na blasze nadrynnowej (rys. 5) lub na kapinosie (rys. 6) pod rynn
i by  przykryty pokryciem zasadniczym

 W przypadku prostopad ego uk adania 
zak ady klei si  ta m  samoprzylepn

 Wokó  kominów, wy azów, okien dachowych itp. membran  przykleja si  ta m  dwustronnie 
klej c , tak aby wywini te ku górze jej fragmenty tworzy y pas pionowy o wysoko ci 5–15 cm (rys. 8), 
a nast pnie przykleja si  szczelnie wszystkie naci cia na rogach i p kni cia (rys. 9)

 Ostatnie pasmo uk ada si  na kalenicy na 
zak ad wielko ci min. 15 cm, tak aby sama 
kalenica by a przykryta dwa razy

 Dla uzyskania szczelnego po czenia wzd u
koszy, przed u o eniem zasadniczych pasm 
membrany mocuje si  dodatkowy jej pas, a na 
nim kolejne pasy uk adane na s siaduj cych 
po aciach o d ugo ci zapewniaj cej zak ad 
min. 15 cm
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wiat o, promieniowanie UV po kilku la-

tach zniszczy ka d  MWK. Dlatego wybie-

raj c rodzaj izolacji dachu, warto poradzi

si  dobrego dekarza z do wiadczeniem, któ-

ry potrafi uk ada  i membrany, i pokrycia, 

i doceni znaczenie paroprzepuszczalno-

ci membrany i nie b dzie namawia  nas na 

uk adanie „mocnych” (dro szych) membran. 

Zasady monta u
Membrany dachowe najcz ciej uk ada-

ne s  pod dachówki, blachy profilowane 

(trapezowe i blachodachówki), p yty fali-

ste (w ókno-cementowe i bitumiczne) oraz 

p yty p askie, gonty drewniane, itp.

MWK mo e by  uk adana na poszyciu 

z desek lub bezpo rednio na termoizola-

cji napisami na zewn trz. Membrany mo-

cuje si  na wi bie dachowej, dociskaj c je 

do krokwi kontr atami. Do kontr at przybi-

ja si aty z rozstawem dostosowanym do 

pokrycia. Kierunek uk adania pasm mo e

by  trojaki: 

 poziomy – równoleg y do okapu; 

 pionowy – prostopad y do okapu;

sko ny – dostosowany do geometrii dachu.

Na kalenicach i naro ach membrany 

uk ada si  na zak ad (podwójnie), ponie-

wa  w miejscach tych, podczas uk adania 

pokrycia, bardzo atwo mo na membran

uszkodzi  (przytrze  lub przedziurawi ). 

S  to równie  miejsca, do których atwo 

przedostaje si  woda opadowa. 

Niezale nie od tego, jakiego producenta 

membran  zastosujemy, warto przestrzega

kilka uniwersalnych zasad ich uk adania:

 Z powodu dzia ania promieni s onecz-

nych na membrany, pokrycie zasadnicze 

nale y u o y , w jak najszybszym czasie. 

Najlepiej uk ada  membrany i poszycie jed-

nocze nie.

 Nie wolno pali  papierosów w trak-

cie uk adania. Spadaj cy ar z papierosów 

wypala w membranie ma e otwory trud-

ne do zauwa enia a powoduj ce przecieki. 

Podobne efekty wywo uj  roz arzone drob-

ne elementy powstaj ce przy ci ciu dachó-

wek, stali itp. Mog  by  one równie  przy-

czyn  po aru.

 Nie wolno stosowa  impregnatów sol-

nych do zabezpieczania at i kontr at znaj-

duj cych si  nad membran .

 Mocowanie wst pne najlepiej jest wyko-

na  zszywkami wbijanymi takerem.

COROTOP 77 400 50 40 www.cb.com.pl
DÕRKEN DELTA FOLIE 22 798 08 21 www.ddf.pl
DU PONT TYVEK 0 801 889 970  www.construction.tyvek.com
FAKRO 0 800 100 052 www.fakro.pl
GUTTA POLSKA 61 428 20 64 www.gutta.pl
GRILTEX POLSKA 61 814 85 17 www.griltex.pl

ICOPAL 43 823 40 25 www.icopal.pl
KLÕBER-HPI POLSKA 22 351 29 00 www.kloeber-hpi.pl
MARMA POLSKIE FOLIE 17 850 66 00  www.marma.com.pl
MDM 33 479 45 00 www.mdmsa.com
MONIER 77 541 20 00 www.monier.pl
ONDULINE 22 651 85 08 www.onduline.com.pl

INFO RYNEK Ile kosztuj  folie i membrany dachowe?

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 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 e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

 Od okapu nale y zacz  uk adnie membrany dachowej. MWK powinny 
by  przyklejane do obróbek blacharskich za pomoc  specjalnych ta m
dwustronnych. Najpierw przykleja si  ta m , potem uk ada membran , a na 
ko cu usuwa os on  ta my i dociska do niej membran

 Rynienka os onowa zabezpieczaj ca otwór nad wy azem dachowym (a)
i otwór do przeprowadzenia instalacji w dachu (b), np. odpowietrzenia 
instalacji kanalizacyjnej za pomoc  dachówki przej ciowej

 Fachowo u o ona dobrej jako ci membrana 
dachowa to gwarancja szczelnego dachu Uszczelnianie membrany za pomoc  ta my reparacyjnej
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folie paroszczelne: od 2 do 3 z /m2

membrany niskoparoprzepuszalne: od 2 do 4 z /m2

membrany wysokoparoprzepuszczalne: od 3 do 30 z /m2

Uk adanie membran zwykle jest wliczone w cen  ocieplenia dachu i kosztuje rednio 30 z /m2
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