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MÓJ PIERWSZY DOM

P³aski dach stwarza
szczególne mo¿liwoœci
jego wykonania
i wykorzystania. Mo¿na
wiêc u³o¿yæ
dach o odwróconym
uk³adzie warstw lub jego
„udoskonalon¹” wersjê
– dach zielony.

Dach zielony
roœlinnoœæ ekstensywna

warstwa drena¿owa
np. geow³óknina polipropylenowa
polistyren ekstrudowany

Co to jest
„zielony dach”?
rz¹dzone na dachach wykonanych
w systemie odwróconym „zielone dachy” to trawniki lub ogródki. Zale¿nie od
rodzaju roœlin dobiera siê warstwê gleby.
Roœliny uprawiane ekstensywnie (niskie
z krótkimi korzeniami), jak na przyk³ad
trawnik, najlepiej rosn¹ na pod³o¿u gruboœci 8-10 cm. Tak¹ warstwê gleby nak³ada
siê na ¿wirow¹ warstwê filtracyjn¹ oddzielaj¹c j¹ geow³óknin¹. Innym rozwi¹zaniem
jest stworzenie warstwy glebowo-filtracyjnej poprzez zmieszanie ziemi uprawnej
z keramzytem. Uprawianie wy¿szych roœlin (intensywnych) wymaga utworzenia
osobnej warstwy gleby gruboœci powy¿ej
20 cm, uk³adanej na warstwie filtracyjnej ze
¿wiru.

U

warstwa wegetacyjno-drena¿owa
gr. 80-100 mm

izolacja przeciwwilgociowa
odporna na kontakt
z korzeniami roœlin

p³yta konstrukcyjna

Dach zielony tzw. ekstensywny
roœlinnoœæ intensywna
warstwa glebowa zale¿na
od doboru roslin

geow³óknina filtruj¹ca

warstwa drena¿owa
polistyren ekstrudowany

p³yta konstrukcyjna

geow³óknina filtruj¹ca

izolacja przeciwwilgociowa

Dach zielony tzw. intensywny

Co u³o¿yæ na dachu odwróconym?
odzaj nawierzchni na dachach odwróconych zale¿y od ich przeznaczenia. Na dachach rzadko u¿ytkowanych najlepiej u³o¿yæ co najmniej
5-centymetrow¹ nawierzchniê z podsypki ¿wirowej z kruszywa o ziarnach
œrednicy od 16 do 32 mm. Bêdzie ona
zabezpieczeniem izolacji cieplnej przed
szkodliwym dzia³aniem promieni s³onecznych oraz poderwaniem przez
wiatr. Mo¿na tak¿e dla jeszcze lepszej
ochrony przed wiatrem u³o¿yæ wzd³u¿
krawêdzi dachu betonowe p³yty chodnikowe. Pod ¿wirow¹ podsypk¹ zawsze
powinna byæ u³o¿ona wodoprzepuszczalna geow³óknina, która zapobiegnie
ewentualnemu przedostawaniu siê kru-
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szywa miêdzy p³yty izolacyjne. Pow³oka
ta zapewni równie¿ równomierne obci¹¿enie powierzchni.
Na dachach odwróconych stosuje siê
tak¿e kamienne lub betonowe p³yty
uk³adane na podk³adkach dystansowych formowanych z zaprawy cementowej. Szczelinami miêdzy p³ytami woda
przenika pod nawierzchniê i ³atwo
sp³ywa w woln¹ przestrzeñ utworzon¹
przez podk³adki dystansowe. Powierzchniê dachu wykorzystywanego jako na przyk³ad taras, najlepiej pokryæ
p³ytkami ceramicznymi u³o¿onymi na
betonowym jastrychu. Wtedy nale¿y kolejno po³o¿yæ warstwy – termoizolacyjn¹, geow³ókninê, filtracyjn¹ ze ¿wiru,

drugi raz geow³ókninê i na wierzch betonowy jastrych oraz p³ytki ceramiczne
mocowane zapraw¹ klejow¹.
Jeœli na dachu bêdzie parking (gdy na
przyk³ad przykrywa on g³êboko posadowion¹ piwnicê), nawierzchniê uk³ada siê
jako monolityczn¹ p³ytê betonow¹ z niezbêdnymi dylatacjami lub po prostu betonow¹ kostkê brukow¹. Wtedy na izolacji
cieplnej uk³ada siê geow³ókninê, na niej
5-centymetrow¹ warstwê zagêszczonej
podsypki piaskowej. Na takim pod³o¿u
uk³ada siê kostkê brukow¹ gruboœci
10 cm. Kostka nie bêdzie siê
„rozje¿d¿a³a”, jeœli na krawêdzie dachu
oraz wokó³ kana³ów odwadniaj¹cych
umocuje siê specjalne opaski betonowe.

