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Nie ma jednego rodzaju folii, takiej
uniwersalnej, która by³aby bardzo

trwa³a na uszkodzenia mechaniczne, zu-
pe³nie szczelna na wodê, chroni¹ca ca³ko-
wicie przed wiatrem, nie przepuszczaj¹ca
pary wodnej i jednoczeœnie u³atwiaj¹ca jej
odprowadzanie. Ale nie ma te¿  potrzeby,
by taka jedna folia istnia³a. Folie przy bu-
dowie domu musz¹ spe³niaæ okreœlone
wymagania, czyli ³¹czyæ w ró¿nym stop-
niu wymienione cechy. Zale¿nie od prze-
znaczenia, czyli miejsca zastosowania fo-
lii w przegrodzie, stosuje siê tê najbar-
dziej odpowiedni¹.

Dobór w³aœciwej folii jest trudnym
zadaniem, i powinien tego dokonaæ pro-
jektant. Jednak informacje zawarte w pro-
jekcie s¹ czêsto niewystarczaj¹ce, bo za-
wieraj¹ ogólne okreœlenia: np. paroizola-
cja, izolacja wiatrochronna, izolacja prze-
ciwwilgociowa. Dlatego inwestor sam po-
winien wiedzieæ, jakie s¹ rodzaje folii,
gdzie, po co i jak je stosowaæ. 

Folie paroprzepuszczalne
Pod tym pojêciem kryj¹ siê liczne wy-

roby znane jako folie dachowe i œcienne,
wiatroizolacje, wstêpnego krycia, mem-
brany – ich wspóln¹  cech¹ jest zdolnoœæ
do przepuszczania pary wodnej  w jedn¹
stronê przy jednoczesnym zachowaniu
pe³nej wodoszczelnoœci w drug¹ stronê.
Znajduj¹ one zastosowanie przy ochro-
nie materia³u ociepleniowego przed za-
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Gdyby zebraæ próbki
folii, których u¿ywa siê
obecnie przy budowie

domu – od fundamentów
po dach – utworzy³yby

zapewne niema³y wachlarz.
Folie s¹ dziœ niezbêdne

w ró¿nych miejscach
budynku, zapewniaj¹ jego

trwa³oœæ na wiele lat,
zastêpuj¹ dawniej stoso-

wane materia³y i  techniki
wykonawcze.

TTeerreessaa JJêêddrrzzeejjeewwsskkaa

od WIATRU,
PARY i WODY
Paroprzepuszczalnoœæ – jest to iloœæ

pary wodnej, jak¹ folia dachowa (w³óknina,
membrana) jest w stanie przepuœciæ w okre-
œlonych warunkach. Ta zdolnoœæ przepusz-
czania pary wodnej jest du¿a w jedn¹ stronê
i znikoma w drug¹ – st¹d bardzo wa¿ne jest
u³o¿enie folii w³aœciw¹ stron¹ na dachu
(najczêœciej napisami do góry), tak aby para
wodna mog³a przenikaæ z wewn¹trz po-
mieszczeñ na zewn¹trz.

Paroprzepuszczalnoœæ jest podawana za-
zwyczaj w jednostce g/(m2•24 h), co oznacza
iloœæ pary wodnej w gramach, która przenik-
nie przez metr kwadratowy folii w ci¹gu doby
(wielkoœæ badana jest ró¿nymi metodami
w okreœlonych warunkach laboratoryjnych,
takich jak: temperatura, ciœnienie, wilgotnoœæ
powietrza). Ze wzglêdu na ró¿n¹ metodykê
badañ, nie mo¿na miarodajnie porównywaæ

uzyskanych wyników, ale podawana przez
producentów paroprzepuszczalnoœæ pozwala
na zorientowanie siê, czy folia jest nisko-,
œrednio- czy wysokoparoprzepuszczalna.

Bardziej precyzyjnym wskaŸnikiem pa-
roprzepuszczalnoœci folii jest wspó³czynnik
oporu dyfuzyjnego Sd wyra¿ony w metrach
(oznacza on gruboœæ równowa¿n¹ dyfuzyj-
nie warstwie powietrza). Je¿eli Sd = 0,02 m,
oznacza to, ¿e materia³ tworzy opór dla pary
wodnej taki, jaki stwarza warstwa powietrza
gruboœci 2 cm.

Jaka powinna byæ wartoœæ Sd dla folii
dachowych? Przyjmuje siê, ¿e folia ma wy-
sok¹ paroprzepuszczalnoœæ, gdy Sd < 0,02 m
(odpowiednik wartoœci wiêkszej ni¿
1200 g/(m2•24 h) przy 23°C i 85% wilgotno-
œci wzglêdnej). Im mniejszy wspó³czynnik
Sd, tym wiêksza paroprzepuszczalnoœæ folii.

fot. Griltex

■ papa asfaltowa 3 warstwy – 15;
■ folia aluminiowa – 28;
■ styropian 10 cm – 120;
■ folia polietylenowa – 150;
■ œciana – pustaki ceram.  25 cm – 600;

■ œciana z betonu komórkowego grubo-
œci 36 cm – 625;

■ we³na mineralna gruboœci 10 cm – 4800;
■ p³yty g-k – 6000.

Aby uzmys³owiæ, jak ró¿n¹ paroprzepuszczalnoœæ maj¹ poszczególne materia³y, poda-
jemy przyk³adowe wartoœci dla folii i innych materia³ów (w jednostkach wzglêdnych):



wilgoceniem wod¹ opadow¹ i skroplina-
mi kondensuj¹cymi na wewnêtrznej
stronie warstwy pokryciowej. Przy
umieszczaniu folii nale¿y zawsze prze-
strzegaæ zasady – paroprzepuszczalnoœæ
folii znajduj¹cej siê od strony zewnêtrz-
nej ocieplenia musi byæ wiêksza ni¿ folii
znajduj¹cej siê od strony wnêtrza po-
mieszczeñ ogrzewanych.

Folie dachowe
Zwane s¹ czêsto foliami wstêpnego

krycia (FWK), bo mog¹ zastêpowaæ tra-
dycyjne deskowanie pokryte pap¹, oczy-
wiœcie tylko wtedy, gdy na dachu jest u³o-
¿ona dachówka, blacha lub inne pokrycie
na ³atach. Maj¹ chroniæ konstrukcjê da-
chu i warstwê ocieplenia przed deszczem
i œniegiem, które dostan¹ siê pod pokry-
cie. Jeœli woda opadowa tam siê znajdzie,
nie przeniknie do konstrukcji, lecz sp³y-
nie po folii,  która musi byæ nieprzepusz-
czalna dla wody. Folia dachowa ma zapo-
biegaæ wywiewaniu ciep³a z warstwy ter-
moizolacyjnej (we³ny mineralnej – skal-
nej lub szklanej), musi wiêc jednoczeœnie
chroniæ od wiatru. I wreszcie – ma od-
prowadzaæ na zewn¹trz nadmiar wilgoci,
która mo¿e siê dostaæ do warstw dachu od
wewn¹trz domu (a takie za³o¿enie, ¿e pa-
ra wodna przeniknie do tych warstw z po-
wodu ró¿nych nieszczelnoœci trzeba za-
wsze przyj¹æ). Ta ostatnia funkcja folii –
jej paroprzepuszczalnoœæ – wydaje siê
najwa¿niejszym kryterium w wyborze ro-
dzaju folii dachowych spoœród bogatej
oferty producentów. 

Ze wzglêdu w³aœnie na paroprzepusz-
czalnoœæ wyró¿nia siê grupy folii o ni-
skiej, œredniej i wysokiej paroprzepusz-
czalnoœci. Te dwa pierwsze rodzaje to folie
starsze, tañsze od wysokoparoprzepusz-
czalnych, maj¹ce mniejsz¹ zdolnoœæ od-
prowadzania pary wodnej – poni¿ej
700g/(m2•24 h) – niskoparoprzepuszczal-
ne, 700-1200 g/(m2•24 h) – œrednioparo-

przepuszczalne. Jeœli siê je stosuje, trzeba
przy uk³adaniu zachowaæ wentylowan¹
szczelinê powietrzn¹ gruboœci 3-4 cm nad
ociepleniem, w przeciwnym razie mo¿na
spowodowaæ jego zawilgocenie.

Folie wysokoparoprzepuszczalne �

s¹ nowoczeœniejsze. Kiedy poddasze ma
zostaæ ocieplone i na dachu bêd¹ uk³ada-
ne – na ³atach i kontr³atach – np. dachów-
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� Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna
nie wymaga pozostawiania szczeliny nad ocie-
pleniem – mo¿e do niej bezpoœrednio dotykaæ
(fot. DuPont)

Istotne cechy folii dachowych
Dokonuj¹c wyboru folii warto zwró-

ciæ uwagê na wa¿ne cechy, czêsto pomija-
ne przez inwestora: wytrzyma³oœæ, gra-
maturê i odpornoœæ na promieniowanie
UV i wodê. Te parametry znacz¹co wp³y-
waj¹ na trwa³oœæ materia³u.

Wytrzyma³oœæ na zrywanie – poda-
wana najczêœciej jako si³a potrzebna do
rozerwania paska folii o szerokoœci 5 cm.
Zale¿nie od rodzaju folii wynosi ona 100-
500 N. Folie przeznaczone do pokryæ da-
chowych, które przez pewien czas nie bêd¹
ostatecznie przykryte wierzchnim poszy-
ciem, powinny mieæ wytrzyma³oœæ powy-
¿ej 300 N, natomiast na dachach krytych
na gotowo i przy wiatroizolacji œcian mo¿-
na stosowaæ folie mniej odporne na zrywa-
nie. Wa¿n¹ cech¹ jest równie¿ odpornoœæ
folii na rozerwanie przez gwóŸdŸ. Przy
uk³adaniu na dachu zaleca siê u¿ywaæ folii
odpornej na uszkodzenia przez gwoŸdzie
i inne ostre przedmioty przy sile niszcz¹cej
nie mniejszej ni¿ 100 N. 

Gramatura – czyli masa powierzch-
niowa w g/m2. Czym wiêksza gramatura,
tym folia jest grubsza i odporniejsza na
niszcz¹ce dzia³anie promieniowania s³o-
necznego (w tym ultrafioletowego – UV).
Natomiast  nie zawsze oznacza to wiêksz¹
wytrzyma³oœæ na zrywanie, gdy¿ zale¿y
ona równie¿ od rodzaju u¿ytego tworzywa
i siatki zbroj¹cej. Ciê¿kie folie zbrojone

maj¹ gramaturê powy¿ej 150 g/m2, nato-
miast najczêœciej u¿ywane do pokryæ da-
chowych wa¿¹ 80 – 120 g/m2, a stosowane
do pokrycia œcian ok. 60 g/m2.

Warto pamiêtaæ, ¿e ta w³aœciwoœæ ma
najwiêksze znaczenie podczas uk³adania
folii na dachu. Na tym samym dachu mo¿-
na u¿yæ folii ró¿nych gatunków i mocniej-
sze stosowaæ w miejscach bardziej nara¿o-
nych na uszkodzenia, na przyk³ad przy ko-
szach, naro¿ach albo okapach.

Niektórzy wykonawcy lub inwestorzy
wybieraj¹ – najczêœciej ze wzglêdów
oszczêdnoœciowych –  folie lekkie, tzw. wia-
troizolacje, (o gramaturze poni¿ej 90 g/m2).
Trzeba dobrze rozwa¿yæ taki wybór, bo-
wiem naprawy spowodowane uszkodzenia-
mi cieñszej folii najprawdopodobniej bêd¹
nieop³acalne (podczas wykonywania prac
dekarskich foliê ³atwo uszkodziæ).

Odpornoœæ na promienie ultrafioleto-
we (UV). Produkowane obecnie folie o wy-
sokiej paroprzepuszczalnoœci maj¹ odpor-
noœæ na promienie UV od 3-5 miesiêcy (ni-
skoparoprzepuszczalne 3-4 tygodnie). Prze-
d³u¿on¹ odpornoœæ uzyskuje siê dziêki stabi-
lizatorom – dodatkom do tworzywa. Nie
oznacza to wcale, ¿e folia powinna le¿eæ mie-
si¹cami na dachu nie os³oniêta w³aœciwym
pokryciem (uk³adanie folii trzeba planowaæ
tu¿ przed wykonaniem pokrycia wierzchnie-
go). Dodatki i stabilizatory opóŸniaj¹ce
szkodliwe dzia³anie promieni s³onecznych
maj¹ zapewniæ wieloletni¹ eksploatacjê ma-
teria³u, a nie sprawiaæ, ¿e wykonawcy bêd¹
traktowali foliê dachow¹ jako tymczasowe
pokrycie dachu na parê miesiêcy. 

Odpornoœæ na wodê. Folia dachowa
(membrana) powinna byæ odporna na
dzia³anie wody �. Miar¹ wodoszczelnoœci
jest odpornoœæ materia³u na nacisk s³upa
wody. Wodoszczelnoœæ folii powinna byæ
nie mniejsza ni¿ 1500 mm H20 (wed³ug
niemieckiej normy DIN 20811; w Polsce
nie bada siê wodoszczelnoœci wed³ug ¿ad-
nej normy)  i  4500 mm H20 (wed³ug tzw.
metody kinetycznej). U producenta trzeba
sprawdziæ na etykiecie produktu, wed³ug
jakiej normy lub metody badania podano
wartoœæ wodoszczelnoœci.

� Szczególnie mocna membrana dachowa,
bardzo odporna na wodê o wysokiej paroprze-
puszczalnoœci (fot. Dörken Delta Folie)
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ki ceramiczne, cementowe albo blachoda-
chówki, zaleca siê stosowanie w³aœnie folii
wysokoparoprzepuszczalnych zamiast
sztywnego poszycia i papy. Jedynie ten ro-
dzaj folii mo¿e byæ uk³adany bezpoœrednio
na krokwiach i dotykaæ do warstwy ocie-
plenia, bo ma zdolnoœæ odprowadzania du-
¿ej iloœci pary i nie ma obawy zawilgocenia
we³ny. Wszystkie inne rodzaje folii musz¹
byæ uk³adane z przestrzeni¹ wentylacyjn¹.
Najczêœciej na rynku poleca siê folie
o wspó³czynniku Sd=0,02-0,012 m (1200-
4000 g/(m2•24 h)).

Materia³y. Folie wstêpnego krycia
wytwarza siê z tworzyw sztucznych –
z polietylenu (twardego i miêkkiego),
polipropylenu, poliestru i poliuretanu,
s¹ wiêc mocne i odporne na odkszta³ce-
nia.

Czêsto stosowane s¹ zbrojone folie
trójwarstwowe, sk³adaj¹ce siê z dwóch
pow³ok wykonanych z polietylenu i war-
stwy zbroj¹cej miêdzy nimi (siatki wyko-
nanej z twardego polietylenu, polipropy-
lenu lub w³ókna szklanego) �. Maj¹
wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na uszkodzenia ni¿
inne folie, mniej s¹ podatne na odkszta³-
cenia w czasie eksploatacji oraz wskutek
starzenia siê materia³u. Maj¹ najczêœciej
nisk¹ paroprzepuszczalnoœæ. 

Popularne s¹ te¿ folie dwuwarstwo-
we – z poliestru i polietylenu o bardzo
wysokiej paroprzepuszczalnoœci i folie
z warstw¹ antykondensacyjn¹ – pomiê-
dzy dwiema warstwami polietylenu mieœci
siê warstwa z w³ókien wiskozowo-celulozo-
wych (wch³ania ona nadmiar pary wodnej
i stopniowo j¹ oddaje). Te ostanie folie ma-
j¹ bardzo nisk¹ paroprzepuszczalnoœæ.

W³ókniny (inaczej membrany da-
chowe) maj¹ – podobnie jak folie – budo-
wê warstwow¹ �. Podstawow¹ warstwê
stanowi w³óknina polipropylenowa, jest
pokryta polietylenem lub mikroporowat¹
b³on¹ polipropylenow¹, czasem wzmac-
nian¹ siatk¹ polietylenow¹. Niektóre
w³ókniny s¹ powleczone miêkkim two-
rzywem o wysokiej paroprzepuszczalno-
œci. Membrany dachowe uk³ada siê bez-
poœrednio na izolacji, poniewa¿ maj¹ wy-
sok¹ paroprzepuszczalnoœæ. 

Folie wiatroizolacyjne
Zadaniem wiatroizolacji jest ochrona

przegrody budowlanej od zewn¹trz przed
przewiewaniem, wnikaniem wody i wil-
goci. Jednoczeœnie ta izolacja ma umo¿li-
wiaæ przenikanie na zewn¹trz pary wod-
nej pochodz¹cej z wnêtrza domu. Takie
w³aœciwoœci sprawiaj¹, ¿e konstrukcja

przegrody, a zw³aszcza jej ocieplenie, nie
ulegn¹ zawilgoceniu. Bowiem folie wiatro-
izolacyjne stosuje siê przede wszystkim
w œcianach zewnêtrznych, ocieplonych
we³n¹ mineraln¹, w budynkach o kon-
strukcji szkieletowej (drewnianej i stalo-
wej). Wiatroizolacjê umieszcza siê pod ele-
mentami elewacji,  mocuj¹c j¹ do p³yt po-
szycia �, �. 

Gdy elewacja domu szkieletowego
jest wykoñczona tynkiem na styropianie,
te¿ trzeba za³o¿yæ foliê wiatroizolacyjn¹
na p³ytach poszycia, a potem mocowaæ
styropian do konstrukcji. Pod elewacjê
z ceg³y klinkierowej tak¿e uk³ada siê wia-
troizolacjê. 

Je¿eli œciana jest murowana, ale ocie-
plona we³n¹ mineraln¹ i z oblicówk¹ wi-
nylow¹ lub drewnian¹, równie¿ nale¿y
stosowaæ foliê wiatroizolacyjn¹.

Folie wiatroizolacyjne maj¹ wysok¹
paroprzepuszczalnoœæ tylko w jedn¹ stro-
nê (w drug¹ znikom¹), zatem bardzo wa¿-
ne jest, by u³o¿yæ j¹ w³aœciwie, tak by pa-
ra wodna mog³a uchodziæ na zewn¹trz.
Pomagaj¹ w tym nadruki na foliach lub
bardziej intensywny kolor – t¹ stron¹ na-
le¿y mocowaæ foliê na zewn¹trz. Paro-
przepuszczczalnoœæ dla wiatroizolacji rzê-
du 200g/(m2•24 h) jest zazwyczaj wystar-
czaj¹ca w œcianach murowanych, chocia¿
folie wiatroizolacyjne maj¹ tê wartoœæ
wy¿sz¹ ni¿ 1200 g/(m2•24 h) i te stosuje
siê w domach szkieletowych.

Folie wiatroizolacyjne to zwykle
w³ókniny polipropylenowe lub polietyle-
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� Membrany dachowe (w³ókniny) mog¹ byæ
stosowane na tym samym dachu zale¿nie od
zró¿nicowania obci¹¿eñ – odmiany l¿ejsze
(a,b) w miejscach mniej obci¹¿onych, odmia-
na wzmocniona (c) –  w koszach, naro¿ach,
przy kalenicy (fot. Marma Polskie Folie)

� W tym dachu zastosowano foliê wstêpnego
krycia warstwow¹, zbrojon¹ (fot. Paroc)

��Foliê wiatroizolacyjn¹ stosuje siê przede
wszystkim w œcianach zewnêtrzych o kon-
strukcji szkieletowej (fot. DuPont)

a

b

c



nowe. Ich gruboœæ wynosi – 0,2 – 0,5 mm.
S¹ mocne i odporne na uszkodzenia. Po-
dobnie jak folie dachowe maj¹ odpornoœæ
na promienie UV – 3-5 miesiêcy.

Folie paroizolacyjne
Warstwa izolacji termicznej w dachu

nad ocieplonym pomieszczeniem musi
byæ chroniona dwiema warstwami folii:
paroizolacyjn¹ – umieszczon¹ od strony
wewnêtrznej (np. pod p³yt¹ g-k) i membra-
n¹ (foli¹ wysokoparoprzepuszczaln¹) – od
strony zewnêtrznej (pod warstw¹ pokry-
cia). Folia paroizolacyjna jest po to, aby
maksymalnie zatrzymaæ parê wodn¹ mi-
gruj¹c¹ z pomieszczenia do warstwy we³ny
– nie udaje siê to w stu procentach i zawsze
czêœæ wilgoci wnika przez foliê, najwiêcej
w miejscach niedok³adnie wykonanych
z³¹czeñ lub po prostu uszkodzeñ.

Paroizolacjê stosuje siê nie tylko
w ocieplanym dachu, ale tak¿e w œcia-
nach domu o konstrukcji szkieletowej
(zarówno drewnianej jak i stalowej) – do
zabezpieczania we³ny od strony po-
mieszczenia oraz stropu – od spodu. Je-
œli w domu murowanym s¹ drewniane
stropy, tak¿e warto je zabezpieczyæ paro-
izolacj¹. Je¿eli pomieszczenie ogrzewane

od nieogrzewanego dzieli œcianka dzia-
³owa (np. lekka z wype³nieniem we³n¹
mineraln¹) trzeba te¿ j¹ os³oniæ od stro-
ny pomieszczenia ogrzewanego paroizo-
lacj¹.

Paroizolacjê stanowi¹ folie gruboœci
0,15-0,4 mm (zwykle 0,2 mm). Czêsto s¹ to
folie polietylenowe � niezbrojone. S¹ naj-
tañsze, ale te¿ ma³o odporne na rozerwanie.
Inne, mocniejsze, s¹ zbrojone siatk¹ z po-
lietylenu o wysokiej gêstoœci (tworzywo
HDPE). S¹ te¿ folie wykonywane z dwóch
warstw papieru budowlanego ze wzmoc-
nieniem pomiêdzy nimi siatk¹ poliestrow¹.
Folie zbrojone s¹ mocniejsze od niezbrojo-
nych. Stosowane s¹ folie z warstw¹ alumi-
nium, która odbija promieniowanie ciepl-
ne do wewn¹trz domu 	. Produkowane s¹
równie¿ folie paroizolacyjne grubsze
i trwalsze – wzmacniane w³óknin¹. S¹ to
folie warstwowe z polietylenu (wzmacnia-
nego HDPE) i w³ókniny wiskozowo-celu-
lozowej lub polipropylenowej gruboœci do
1,2 mm. Folie te maj¹ zdolnoœæ wch³ania-
nia czêœci wilgoci i oddawania jej przy wy¿-
szej temperaturze 
.
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paroizolacja

s³upek

wykoñczenie
wewnêtrznep³yta OSB

(sklejka)

izolacja cieplna

ok³adzina 
zewnêtrzna

wiatroizolacja

� Wiatroizolacjê mocuje siê do p³yt poszycia pod elementami elewacji    

Czasem folie wiatroizolacyjne stosuje
siê jako folie dachowe. U¿ycie tych folii
w dachach powinno byæ precyzyjnie opi-
sane przez producenta. Stosowanie nie-
w³aœciwej folii mo¿e byæ przyczyn¹ zawil-
gocenia izolacji cieplnej dachu.

� Odmiana paroizolacji – regulator pary wod-
nej zak³adany na izolacje od strony pomiesz-
czenia, do stosowania  razem z membran¹ da-
chow¹ wysokoparoprzepuszczaln¹
(fot. Marma Polskie Folie)

U¿ywane okreœlenia (podzia³ folii paro-
izolacyjnych):
■ folie paroszczelne – zawieraj¹ce warstwê
metalu, najczêœciej aluminium,
■ opoŸniacze pary wodnej – np. folie poli-
etylenowe – przepuszczaj¹ œladowe iloœci
pary wodnej (ok. 0,5 g/m2/24 h) opóŸniaj¹c
proces przenikania pary; nie stanowi¹ dla
niej ca³kowitej bariery,
■ regulatory pary – materia³ odznaczaj¹cy
siê wiêksz¹ paroprzepuszczalnoœci¹ ni¿ fo-
lie polietylenowe �. Celem ich stosowania
jest kontrolowany przep³yw pary wodnej
przez przegrodê budowlan¹, zapobiegaj¹cy
gromadzeniu siê wilgoci w p³ytach gipso-
wo-kartonowych. Mo¿na je stosowaæ tylko
z membranami dachowymi (o wysokiej pa-
roprzepuszczalnoœci).

� Folia paroizolacyjna z polietylenu
(fot. Marma Polskie Folie)
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Folie hydroizolacyjne
S¹ to najmocniejsze folie spoœród

wszystkich stosowanych przy budowie
domu. Musz¹ byæ odporne na dzia³anie
wilgoci i wody naporowej w gruncie. 

Wykazuj¹ odpornoœæ w du¿ym prze-
dziale temperatury od – 30°C do +80°C.
Nie ulegaj¹  dzia³aniu agresywnych sub-
stancji zawartych w gruncie.

Folie p³askie s¹ obecnie czêsto stoso-
wane do wykonywania pionowych izola-
cji przeciwwilgociowych i przeciwwod-
nych fundamentów i œcian piwnic. 

Wykonuje siê z nich te¿ izolacje po-
ziome fundamentów i œciany fundamen-
towej (pomiêdzy t¹ œcian¹ a œcian¹ parte-
ru zag³êbion¹ w gruncie), a tak¿e izolacje
pod³ogi na gruncie (folie uk³ada siê pod
warstw¹ styropianu). Folia p³aska mo¿e
te¿ s³u¿yæ do izolowania pod³ogi w ³a-
zience – tu dobrze spe³nia swoje zadanie
(wielu inwestorów uwa¿a, ¿e posadzka
z p³ytek ceramicznych jest wystarczaj¹-
cym zabezpieczeniem przed wod¹, ale tak
nie jest).

Folie p³askie s¹ produkowane z poli-
etylenu (gruboœæ od 0,2 mm), PVC (gru-
boœci od 0,6-2 mm). Im folia grubsza, tym
ma wiêksz¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹,
jest sztywniejsza i bardziej odporna na
uszkodzenia. Wygodne w u¿yciu s¹ folie
samoprzylepne �. 

Folie t³oczone (membrany z two-
rzyw sztucznych). Jest to szczególny ro-
dzaj folii, które ³atwo poznaæ po wyt³o-
czeniach w kszta³cie œciêtych sto¿ków. Ze
wzglêdu na kszta³t wyt³oczeñ foliê tê czê-
sto nazywa siê kube³kow¹ . Folie t³o-
czone wykonywane s¹ z wysokoudarowe-
go, odpornego na odkszta³cenia polietyle-
nu wysokiej gêstoœci (HDPE).

Folia u³o¿ona wyt³oczeniami w kie-
runku œciany (lub pod³ogi), nie przylega
ca³¹ powierzchni¹ do pod³o¿a i tworzy
uk³ad kana³ów, którymi mo¿e sp³ywaæ
woda. Takie folie stosuje siê jako jedn¹
z warstw do pionowych izolacji œcian
piwnic i œcian fundamentowych, gdy
wokó³ domu jest drena¿, a tak¿e do izo-
lacji tarasów, balkonów i zielonych da-
chów. 

Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e folia kube³ko-
wa jest stosowana nie jako w³aœciwa izola-
cja pionowa, lecz jako ochrona pow³oki
izolacyjnej œciany wykonanej na przyk³ad
z masy bitumicznej (jako zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi
podczas zasypywania wykopów).

Produkowane s¹ te¿ folie t³oczone
z warstw¹ odpornej na nacisk i filtruj¹cej
w³ókniny, zapewniaj¹cej dodatkow¹
ochronê. Tê foliê uk³ada siê p³ask¹ po-
wierzchni¹ do izolowanej œciany. 

�

Dombudujemy2 0 0 4 10
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� Samoprzylepna folia polietylenowa z mas¹
klej¹co-uszczelniaj¹c¹ zastosowana do hydro-
izolacji tarasu (fot. Henkel)


 Membrana paroizolacyjna z warstw¹ filcu
polipropylenowego wch³aniaj¹ca czêœæ wilgoci
(fot. Jubox)

	 Paroizolacyjna (i wiatroizolacyjna) folia war-
stwowa odbijaj¹ca promieniowanie cieplne do
wnêtrza pomieszczeñ (fot. Dörken Delta Folie)

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek.

 Membrana (folia kube³kowa) stosowana przy izolacji przeciwwodnej i drena¿u
(fot. Marma Polskie Folie)


