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W Y B I E R A M Y I K U P U J E M Y. . .

co z tÈ parÈ?

wybieramy folie dachowe
O zastosowaniu folii na
dachach pïaskich
i spadzistych decydujÈ nie
tylko ich wïaĂciwoĂci,
ale przede wszystkim
miejsce uïoĝenia.

fot. Marma Polskie Folie

Podstawowy podziaï foli dachowych to:
hydroizolacyjne, paroizolacyjne i paroprzepuszczalne.
¿eby dach nie gromadziï wilgoci musi
byÊ speïniony jeden podstawowy warunek: ukïad materiaïów osïonowych
w ich konstrukcji powinien zapewniÊ
zrównowaĝenie bilansu przepïywu pary
wodnej przez caïÈ przegrodÚ jakÈ jest
dach. IloĂÊ pary wodnej wchodzÈcej
w przegrodÚ nie moĝe byÊ wiÚksza od
iloĂci wychodzÈcej. Gdy bilans bÚdzie
niekorzystny, w warstwach dachu bÚdzie gromadziïa siÚ wilgoÊ a materiaïy
budowlane, z których jest wykonany bÚdÈ ulegaïy degradacji.

ceny netto / brutto za m2 (+ 22% VAT)

W przeglĆdzie znajdujĆ siċ folie paroizolacyjne w cenie od 1,07 zâ do 7,70 zâ
brutto
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0,88 zï / 1,07 zï

Folie hydroizolacyjne
Folie nieprzepuszczajÈce wody stosowane sÈ wyïÈcznie na dachach pïaskich
i ich specjalnej odmianie – tarasach (najtrudniejszych dachach). Na dachach
pïaskich stosuje siÚ najczÚĂciej materiaïy foliowe z PVC i EPDEM (lub pochodnych). Wszystkie ïÈczy siÚ na klej
lub zgrzewa gorÈcym powietrzem.
W wiÚkszoĂci sÈ ukïadane na duĝych
dachach o skomplikowanej powierzchni. Doskonale sprawdzajÈ siÚ na dachach obwiedzionych attykÈ (o ksztaïcie wklÚsïym), dachach dociÈĝonych
i odwróconych, a gorzej na obïych i o
wypukïych ksztaïtach. MogÈ byÊ ukïadane na powierzchniach betonowych
i bezpoĂrednio na termoizolacji. MajÈ
duĝÈ odpornoĂÊ na ultrafiolet. W technice dachowej interesujÈcym przypad-

1,22 zï / 1,49 zï

Krzysztof Patoka
kiem zastosowania folii hydroizolacyjnych sÈ folie kubeïkowe wykorzystywane prawie wyïÈcznie na tarasach. Ich
prawidïowe dziaïanie wymaga uïoĝenia
pod nimi, na szlichcie betonowej, folii
poĂlizgowych. W tej funkcji stosuje siÚ
materiaïy z PVC lub polietylenu (PE).
Dziaïanie takiego ukïadu polega na
tym, ĝe folie kubeïkowe tworzÈ przestrzeñ wentylacyjnÈ, w której skroplona
lub przesÈczona woda utrzymuje siÚ
w pewnych okresach na folii poĂlizgowej.
Jeĝeli przestrzeñ ta ma na krawÚdziach tarasu wloty umoĝliwiajÈce przepïyw powietrza miÚdzy kubeïkami, to zalegajÈca
woda odparowuje z takiej powierzchni.

Folie paroizolacyjne
Ten typ folii jednoznacznie kojarzy siÚ
z wszelkimi dachami, chociaĝ sÈ one

1,87 zï / 2,28 zï

UNICELL, Fola

MARMA Polskie Folie, Paroizolacja

LENKO, MSL 98

Folia paroizolacyjna
paroprzepuszczalnoĂÊ: 0,5 g/m2/24 h;
wymiary: 2 x 50 m, w rolce 100 m2

Folia paroizolacyjna, trójwarstwowa
paroprzepuszczalnoĂÊ: 0,49 g/m2/24 h
wymiary: 2 x 50 m, w rolce 100 m2

Folia paroizolacyjna, z polipropylenu
paroprzepuszczalnoĂÊ: 0,3 g/m2/24 h
wymiary: 1,5 m x 50 m, w rolce 75 m2
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folie dachowe
równieĝ montowane w stropach i Ăcianach. Gïównym ich zadaniem jest odciÚcie dopïywu pary wodnej z wnÚtrza
budynku. Sama nazwa tych folii jest
trochÚ mylÈca, poniewaĝ sÈ one stosowane równieĝ z innych powodów niĝ
tylko izolowanie przed parÈ wodnÈ.
Drugim najczÚstszym powodem ich zakïadania jest zabezpieczenie siÚ przed
skutkami dziaïania przewiewów.
Folie te dzielÈ siÚ w zaleĝnoĂci od stopnia przepuszczalnoĂci dla pary (oporu
dyfuzyjnego) na trzy zasadnicze grupy:
bariery, opóěniacze i regulatory pary.
Jednak wiÚkszoĂÊ producentów nie
oznacza swoich wyrobów wedïug tego
podziaïu, podajÈc jedynie wartoĂÊ paroprzepuszczalnoĂci.
Kryterium doboru rodzajów paroizolacji: im wiÚkszy opór stawia parze warstwa zewnÚtrzna dachu, tym wiÚkszy
opór dyfuzyjny powinna stawiaÊ paroizolacja. W przypadku dachu warstwÈ
zewnÚtrznÈ jest pokrycie zasadnicze
z warstwÈ wstÚpnego krycia. O wielkoĂci oporu dyfuzyjnego warstw zewnÚtrznych w dachach wentylowanych decydujÈ wïasnoĂci warstwy wstÚpnego
krycia.

Folie paroprzepuszczalne
O ile paroizolacje stosowane sÈ we
wszystkich dachach, to folie paroprzepuszczalne przeznaczone sÈ do dachów
skoĂnych. Pokrycia tych dachów nie
muszÈ byÊ tak szczelne, jak dachów pïaskich, a ich podstawowym zadaniem
jest odprowadzenie wody poza okap.
Dlatego w dachach skoĂnych moĝna duĝo ïatwiej i taniej wykonaÊ szczeliny lub
przestrzenie umoĝliwiajÈce wentylowanie dachu. Wentylacja pozwala rozwiÈ-

2,19 zï / 2,67 zï

zaÊ problemy zwiÈzane z naporem pary
wodnej, która po skropleniu jest groěna
dla wszystkich materiaïów.
Wszystkie dachy skoĂne kryte sÈ w podwójnych systemach z pokryciem zasadniczym i uszczelniajÈcym je wstÚpnym.
Pokrycie zasadnicze odpiera ataki deszczu, Ăniegu i sïoñca, osïaniajÈc wszystkie
warstwy znajdujÈce siÚ pod nim w tym,
równieĝ warstwÚ uszczelniajÈcÈ.
W poïowie lat szeĂÊdziesiÈtych XX wieku
w roli materiaïu uszczelniajÈcego, FWK
(folie wstÚpnego krycia) zaczÚïy zastÚpowaÊ papÚ ukïadanÈ na deskowaniu.
Pierwsze folie nie przepuszczaïy pary, co
powodowaïo zawilgocenie drewna konstrukcyjnego, mimo ĝe byïy montowane
w systemie dachu wentylowanego, tak jak
deski z papÈ. RozwiÈzujÈc ten problem
wprowadzono folie z mikroperforacjami
stoĝkowymi o nieduĝej paroprzepuszczalnoĂci. SÈ one stosowane do dzisiaj i majÈ
w wiÚkszoĂci postaÊ zbrojonych folii polietylenowych. Obecnie na dachach skoĂnych ukïadane sÈ najczÚĂciej FWK o wysokiej paroprzepuszczalnoĂci, nazywane
membranami dachowymi.
Jak z tego widaÊ, mamy do dyspozycji
dwa rodzaje FWK uszczelniajÈcych pokrycia dachów skoĂnych. RóĝniÈ siÚ one
wielkoĂciÈ paroprzepuszczalnoĂci i to
na tyle, ĝe sÈ inaczej montowane. Wynika to z odmiennych sposobów dziaïania
(ramka). Membrany dachowe uproĂciïy
i przez to udoskonaliïy konstrukcje
dachów skoĂnych.

Folia w dachach skoĂnych
Para wodna, szczególnie intensywnie
penetruje dachy, bo to wynika z naturalnego, pionowego kierunku jej ruchu
w budynkach. Para zaczyna byÊ dla

5,50 zï / 6,71 zï

O BUDOWIE MEMBRAN DACHOWYCH
Na membranie znajduje siÚ tzw. film funkcyjny,
czyli powïoka decydujÈca o jej najwaĝniejszych
wïasnoĂciach – jest jednoczeĂnie wodoodporna
i paroprzepuszczalna. Filmy mogÈ mieÊ róĝnÈ
gruboĂÊ ale zawsze sÈ na tyle cienkie, ĝe wymagajÈ wzmocnienia czyli noĂnika, którym zazwyczaj sÈ wïókniny. W chwili obecnej wiÚkszoĂÊ nowych produktów z tej grupy jest wytwarzanych
z polipropylenu (PP) to znaczy i film i wïókniny sÈ
z tego tworzywa. Membrany najczÚĂciej produkowane sÈ w wersji wielowarstwowej – dwu,
trzy i rzadziej czterowarstwowej. ZdarzajÈ siÚ
produkty o warstwach mieszanych np. film jest
z PE (z polietylenu) a wïókniny z PP. Czasami uĝywa siÚ teĝ innych tworzyw. Jedna z najstarszych
i nadal uĝywana membrana jest tak skonstruowana z wïókien PE, ĝe jest w najprostszej wersji produkcyjnej jednowarstwowym filmem bez
noĂnika. Jednak coraz wiÚcej jej nowych wersji
jest produkowanych z osïonami z wïóknin PP.

nich bardzo groěna, gdy siÚ skropli. Dotyczy to zresztÈ wszystkich miejsc, do
których dotrze. Z tych powodów nowoczesny dach powinien mieÊ dwie folie:
paroizolacjÚ i wysokoparoprzepuszczalnÈ odmianÚ FWK (membranÚ dachowÈ). DziÚki temu konstrukcja i ocieplenie dachu sÈ doskonale zabezpieczone
przed kondensacjÈ pary, która ma w takim ukïadzie moĝliwoĂÊ ïatwego opuszczenia dachu (dziaïanie membrany),
a od wewnÈtrz ma utrudniony do niego
dostÚp (dziÚki paroizolacji).
Te niepozornie wyglÈdajÈce materiaïy
sÈ waĝnym elementem systemów dachowych, poniewaĝ decydujÈ o trwaïoĂci
i termoizolacyjnoĂci nie tylko dachu ale
poĂrednio równieĝ caïego budynku.

6,30 zï / 7,70 zï

SAINT-G
GOBAIN ISOVER POLSKA, Stopair

LENZING, Izoterm Super
(Lenzingtex Alu PET DF)

TYVEK, Tyvek VCL

Folia paroizolacyjna, stabilizowana
paroprzepuszczalnoĂÊ: 0,6 g/m2/24 h
wymiary: 1,9 x 53 m, w rolce 102,29 m2

Folia paroizolacyjna, metalizowana z niskociĂnieniowym poszyciem polietylenowym
paroprzepuszczalnoĂÊ: 0,5 g/m2/24 h
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

Folia paroizolacyjna, jednowarstwowa
paroprzepuszczalnoĂÊ: brak danych
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2
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W Y B I E R A M Y I Osuszanie
K U P U Jścian
E M starych
Y . . . domów
Folie wysokoparoprzepuszczalne sÈ lepsze od niskoparoprzepuszczalnych, bo:
Q niĝszy koszt wykonania pokrycia dachu i caïego
dachu, dziÚki uproszczeniu konstrukcji;
Q lepsza ochrona termoizolacji i konstrukcji dachu
w newralgicznych jego punktach (na kalenicach,
w koszach i w miejscach przejĂÊ róĝnych instalacji
przez pokrycie);
Q wykorzystanie caïej wysokoĂci krokwi dla termoizolacji, co jest bardzo waĝne przy obecnych wymaganiach dotyczÈcych termoizolacyjnoĂci dachu;
Q lepsza termoizolacyjnoĂÊ dachu wynikajÈca
z braku dolnej szczeliny wentylacyjnej, która
w okresie chïodów „wpuszcza” wilgoÊ atmosferycznÈ do termoizolacji;
Q wiÚksza szczelnoĂÊ (deszczoszczelnoĂÊ) pozwalajÈca na stosowanie wielu pokryÊ poniĝej zalecanych najniĝszych pochyleñ dachu;
Q w okolicach o zanieczyszczonym powietrzu lepsza osïona przed tymi zanieczyszczeniami, które
mogÈ siÚ równieĝ przyczyniaÊ do uszkodzeñ mechanicznych termoizolacji (kwaĂne deszcze);
Q lepsza ochrona drewnianych konstrukcji dachu;
Q moĝliwoĂÊ zastosowania regulatorów pary zamiast paroizolacji, co zapobiega gromadzeniu siÚ
wilgoci za pïytami g-k uïoĝonymi na poddaszu. Ich
wadÈ jest wysoka cena materiaïu.

W praktyce okazuje siÚ, ĝe niewielu budujÈcych docenia folie. Dzieje siÚ tak
miÚdzy innymi dlatego, ĝe ich nie widaÊ – sÈ przykryte pokryciem zasadniczym – a ich ukïadanie jest tylko maïÈ
chwilkÈ w porównaniu do innych etapów budowania. Z tego powodu wielu
kupujÈcych FWK, przy ich zakupie kie-

ceny netto / brutto za m2 (+ 22% VAT)

W przeglĆdzie znajdujĆ siċ folie paroprzepuszczalne w cenie od 3,66 zâ do
6,81 zâ brutto
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3,00 zï / 3,66 zï

Wszystkie folie naleīy ukâadaý
zgodnie z zaleceniami producentów
– najczċğciej napisami do góry (FWK).
Folie zwiniċte sĆ w rolki tak,
aby przy rozwijaniu ukâadaây siċ
wâağciwĆ stronĆ.

kierunek rozwijania folii

y, Braas
rge Dach
fot. Lafa

ruje siÚ wyïÈcznie cenÈ. Tañsze sÈ folie
niskoparoprzepuszczalne, które powinno siÚ stosowaÊ w domach z nieuĝytkowym poddaszem, a wiÚc nieocieplonym.
Nie ma wówczas potrzeby zakupu folii
wysokoparoprzepuszczalnej. SÈ mniej
popularne, bo takich domów maïo siÚ
juĝ buduje.

Sposób montowania a cena
WracajÈc do problemu wyboru miÚdzy
dwoma rodzajami FWK, trzeba podkreĂliÊ róĝnice w sposobie montowania starych, niskoparoprzepuszczalnych folii
(tañszych) i nowych wysokoparoprzepuszczalnych (droĝszych). Róĝnice te
wynikajÈ z odmiennego sposobu dziaïania. Folie niskoparoprzepuszczalne wymagajÈ zbudowania dwóch szczelin
wentylacyjnych pod pokryciem dachu.
Pierwsza osusza pokrycie zasadnicze
oraz ïaty i kontrïaty, a druga pozwala
wyciÈgnÈÊ parÚ wodnÈ z konstrukcji
i termoizolacji dachu. Czynnikiem osuszajÈcym – wyciÈgajÈcym parÚ wodnÈ
w obu tych szczelinach jest przepïywajÈce w nich swobodnie powietrze.
W zwiÈzku z tym bardzo waĝne jest, aby
kaĝda szczelina byïa droĝna: miaïa
wlot, wylot i ĝeby nic jej nie przesïaniaïo na caïej dïugoĂci. Jak siÚ okazuje
w praktyce, dla wielu dachów sÈ to warunki trudne do speïnienia.

3,40 zï / 4,15 zï

W przypadku zastosowania membrany
(FWK wysokoparoprzepuszczalnej)
dolna szczelina pod foliÈ nie jest potrzebna, poniewaĝ para wodna moĝe
przejĂÊ przez foliÚ do górnej szczeliny.
Ta cecha, upraszczajÈca wykonanie dachu, ma bardzo duĝe konsekwencje dla
wszystkich jego funkcji, poniewaĝ z powodów konstrukcyjnych wykonanie
górnej szczeliny jest duĝo ïatwiejsze niĝ
dolnej. Wynika to z faktu umiejscowienia dolnej szczeliny miÚdzy krokwiami,
które speïniajÈ waĝnÈ rolÚ. Krokwie
ograniczajÈ dolnÈ szczelinÚ wentylacyjnÈ narzucajÈc jej „swoje” kierunki. atwo jest jÈ zasïoniÊ uniemoĝliwiajÈc
skuteczny dla wentylacji przepïyw powietrza. Przesïanianie dolnej szczeliny
ma miejsce wówcza, gdy krokwie obejFolie niskoparoprzepuszczalne wymagajÈ zbudowania dwóch szczelin wentylacyjnych pod pokryciem
dachu

3,60 zï / 4,40 zï

ICOPAL, Monarperm 500

GUTTA Polska, Guttafol DO 95S

TOPFOL, Topfol

Folia wysokoparoprzepuszczalna, trójwarstwowa,
polipropylenowa
paroprzepuszczalnoĂÊ: 1300 g/m2x24 h
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

Folia wysokoparoprzepuszczalna, trójwarstwowa,
z uszlachetnionej wïókniny polipropylenowej
paroprzepuszczalnoĂÊ: 1300 g/m2/24 h
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

Folia wysokoparoprzepuszczalna, trojwarstwowa,
polipropylenowa
paroprzepuszczalnoĂÊ: 2000 g/m2/24 h
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2
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folie dachowe
mujÈ kominy, okna dachowe, wyïazy
i lukarny. Równieĝ elementy konstrukcyjne mogÈ wywoïaÊ ten sam efekt
w miejscach ïÈczenia zwykïych krokwi
z krokwiami naroĝnymi (brak wylotu
szczeliny) oraz z krokwiami koszowymi, które utrudniajÈ wykonanie wlotu
powietrza do szczeliny znajdujÈcej siÚ
pod foliÈ. O ile wykonanie udroĝnienia
wlotu lub wylotu szczeliny w koszach
i naroĝach wymaga niewielu dodatkowych elementów konstrukcyjnych, to
w miejscach takich, jak komin, okno
dachowe czy lukarna jest to juĝ duĝo
trudniejsze.
DodatkowÈ komplikacjÈ przy zastosowaniu folii niskoparoprzepuszczalnych
jest koniecznoĂÊ uĝycia materiaïu dystansujÈcego, zapewniajÈcego staïy odstÚp miÚdzy foliÈ a termoizolacjÈ. Jeĝeli
siÚ tego nie zrobi, weïna po pewnym
czasie osunie siÚ w dóï i zatka dolnÈ
szczelinÚ. Tempo tego procesu zaleĝy od
kÈta nachylenia poïaci dachu oraz od
gatunku weïny. Jedno jest pewne: po
2-3 latach szczelina jest zatkana przez
weïnÚ w dolnych odcinkach. Wielu polskich wykonawców jako materiaïu dystansujÈcego uĝywa sznura rozpiÚtego
miÚdzy krokwiami. Jest to rozwiÈzanie
najprostsze i najtañsze. Jednak najmniej pewne, poniewaĝ aby zachowaÊ
warunek staïego istnienia minimalnej
odlegïoĂci miÚdzy weïnÈ a termoizolacjÈ (min. 2 cm) trzeba rozmieĂciÊ sznurowanie gÚsto: co 15-20 cm. Przy „sznurowaniu rzadkim”, montowanym co
40-50 cm i maïej odlegïoĂci dystansujÈcej (2 cm) przepïywu powietrza
nie bÚdzie nawet po niewielkim osuniÚciu siÚ weïny. Duĝo lepszymi materiaïami dystansujÈcymi sÈ siatki i wïókniny,

4,32 zï / 5,20 zï

Podziaï folii wstÚpnego krycia w zaleĝnoĂci od paroprzepuszczalnoĂci i sposobu ukïadania
FWK niskoparoprzepuszczalne (folie wentylowane)
FWK wymagajÈce szczeliny wentylacyjnej
oddzielajÈcej je od termoizolacji
(droĝnej na caïej dïugoĂci, posiadajÈcej wlot i wylot)
Schemat dziaïania

FWK wysokoparoprzepuszczalne (membrany dachowe)
FWK ukïadane bezpoĂrednio na termoizolacjÚ

Schemat dziaïania

ParoprzepuszczalnoĂÊ (w temp. pokojowej):
ParoprzepuszczalnoĂÊ (w temp. pokojowej):
od 20 do 100 g/cm2 / 24 h
od 1000 do 2000 g/cm2 / 24 h
ParoprzepuszczalnoĂÊ wyraĝona w równowaĝnej
ParoprzepuszczalnoĂÊ wyraĝona w równowaĝnej
dyfuzyjnie gruboĂci powietrza: Sd = od 1 do 3 m
dyfuzyjnie gruboĂci powietrza: Sd = od 0,012 do 0,08 m
Czym mniejsza jest gruboĂÊ równowaĝnej dyfuzyjnie warstwy powietrza Sd, tym wyĝsza paroprzepuszczalnoĂÊ materiaïu.

ale bardzo podnoszÈ cenÚ wykonania
szczeliny.
Dlatego prawidïowe zamontowanie folii
nisko paroprzepuszczalnych moĝe byÊ,
mimo ich niĝszej ceny, duĝo droĝsze niĝ
zamontowanie folii wysokoparoprzepuszczalnych o wyĝszej cenie. Róĝnice
na korzyĂÊ tych nowoczesnych sÈ tym
wiÚksze, im dach ma bardziej skomplikowany ksztaït.

Pola zakreskowane pokazujÈ te miejsca dachu,
w których utrudnione jest wykonanie dolnej
szczeliny wentylacyjnej pod foliÈ
niskoparoprzepuszsczalnÈ

5,27 zï / 6,43 zï

REGULATOR PARY
Nowym produktem speïniajÈcym wymagania
stawiane energooszczÚdnym budynkom jest
regulator pary zastÚpujÈcy dotychczas montowane paroizolacje. Jego dziaïanie umoĝliwia przepïyw pary w obu kierunkach w kontrolowanym zakresie – para przenika w kierunku od tych miejsc, gdzie jest jej nadmiar
do tych, gdzie jest jej mniej. Regulator powoduje, ĝe caïa przegroda (konstrukcja
z izolacjami) zachowuje siÚ podobnie do pïyt
kartonowo-gipsowych; gdy wilgoci jest za
duĝo, przegroda wchïania jÈ, a gdy po którejĂ ze stron dachu jest bardziej sucho pozwala jej opuĂciÊ dach. Latem, dziÚki membranie, para wodna z termoizolacji wychodzi
na zewnÈtrz dachu, a w sezonie grzewczym,
zimÈ, przenika do wewnÈtrz poddasza za
poĂrednictwem regulatora pary. Ukïad ten
tworzy dach oddychajÈcy.
Regulatory pary sÈ powszechnie stosowane
na zachodzie, w Polsce sÈ maïo znane przez
co nadal niepopularne.

5,58 zï / 6,81 zï

GRILTEX Polska, Forst STX

TYVEK, Pro

BRAAS , Divoroll Universal

Folia wysokoparoprzepuszalana, jednowarstwowa
paroprzepuszczalnoĂÊ: 1200 g/m2/24 h
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

Membrana wysokoparoprzepuszczalna, dwuwarstwowa, warstwa z wïókniny polipropylenowej
paroprzepuszczalnoĂÊ: 3000 g/m2/24 h
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

Membrana wysokoparoprzepuszczalna
paroprzepuszczalnoĂÊ: 1300 g/m2/24 h
wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2
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zakup
kontrolowany
pomagamy Czytelnikowi kupiÊ foliÚ na dach
Poszukiwana: folia dachowa paroprzepuszczalna i paroizolacyjna na dach
o powierzchni 120 m2. Dach jest Ărednio
skomplikowany – czterospadowy z dwiema lukarnami i 3 oknami poïaciowymi;
pokryty bÚdzie dachówkÈ ceramicznÈ;
dom jest parterowy z poddaszem uĝytkowym musimy wiÚc kupiÊ foliÚ wysokoparoprzepuszczalnÈ.
Dach okreĂlany jest przez projektanta i wykonawców jako „Ărednio skomplikowany”
jednak przeciÚtny czïowiek moĝe mieÊ
trudnoĂci z policzeniem potrzebnej iloĂci
foli. Dlatego korzystamy z pomocy dekarza, który po obejrzeniu rzutu dachu tïumaczy, ĝe przy takim ukïadzie i lukarnach
potrzebujemy od 55 do 100 proc. wiÚcej foli (w stosunku do powierzchni dachu). Poniewaĝ nasz dach ma 120 m2 kupimy ok.
200 m2 folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej, a wiÚc o 60 proc. wiÚcej.

Patrzymy na parametry
Dom jest parterowy z poddaszem uĝytkowym, wiÚc powinien mieÊ dobrze ocieplony i zaizolowany dach. Musimy kupiÊ dwa
rodzaje folii – paroprzepuszczalnÈ i paroizolacyjnÈ. W doïÈczonym do projektu zestawieniu materiaïów potrzebnych do budowy domu, architekt zaleciï, aby na dach zastosowaÊ foliÚ wysokoparoprzepuszczalnÈ.
Dekarz powiedziaï, ĝe to dobre rozwiÈzanie, bo folie te stosuje siÚ zamiast sztywne-

go poszycia i papy wtedy, gdy poddasze ma
byÊ ocieplone, a na dachu uïoĝona bÚdzie
dachówka ceramiczne lub cementowa. Folia ta moĝe stykaÊ siÚ z izolacjÈ cieplnÈ i nie
ma obawy, ĝe zostanie zawilgocona. Odradzaï nam stosowanie tañszej, ale trudniejszej w uïoĝeniu folii o niskiej paroprzepuszczalnoĂci, poniewaĝ trzeba bÚdzie zostawiÊ szczelinÚ wentylacyjnÈ – w przeciwnym razie izolacja moĝe ulec zawilgoceniu.
A wykonanie takiej szczeliny jest trudne
i pracochïonne, dlatego bezpieczniej i proĂciej jest zastosowaÊ droĝszÈ foliÚ (wydamy
na foliÚ, ale oszczÚdzimy na robociěnie). Co
do rodzaju paroizolacji, poleciï kupno zwykïej i niedrogiej folii.
Poniewaĝ dach chcemy zrobiÊ szybko, jeszcze przed zimÈ, przejrzeliĂmy oferty producentów. SkontaktowaliĂmy siÚ z kilkoma
z nich. Doradca firmy Tyvek, po otrzymaniu krótkich informacji na temat dachu
odradziï zakup najmocniejszej, ale teĝ najdroĝszej folii Tyvek SUPRO. Zaproponowaï tañszÈ, ale równie mocnÈ Tyvek PRO.
Poleciï, aby zadzwoniÊ do autoryzowanych
skïadów budowlanych, które sprzedajÈ ich
produkty. Akurat trwaïa promocja cenowa,
wiÚc folie moĝna kupiÊ w cenach niĝszych, niĝ podane w cenniku na stronie
internetowej.

Szukamy promocji
Dzwonimy po punktach sprzedaĝy i dowiadujemy siÚ, czy handlowcy majÈ jeszcze
w ofercie folie Tyvek PRO. Po wykonaniu
kilku telefonów do poleconych skïadów
budowlanych okazaïo siÚ, ĝe sÈ trudnoĂci

z dostaniem materiaïów. Koñczy siÚ sezon
i zostaïy tylko ostatnie sztuki. Ceny takĝe
sÈ róĝne. W jednym skïadzie nawet wyĝsze
niĝ na stronie internetowej producenta.
W koñcu znajdujemy foliÚ Tyvek PRO po
5,5 zï za m2, ale pod warunkiem, ĝe kupimy
225 m2 (3 rolki). Liczymy – za 3 rolki zapïacimy 1237 zï, w innym skïadzie za 1 m2
chcÈ 6,4 zï, ale moĝna kupiÊ 200 m2 i bÚdzie
nas to wtedy kosztowaïo 1280 zï. Wybieramy pierwszÈ opcjÚ. Kupujemy teĝ foliÚ paroizolacyjnÈ Isover po 2,6 zï za m2. W ĝadnym skïadzie nie ma folii paroizolacyjnej
Tyvek, bo – zdaniem sprzedawców – jest za
droga (7,4 zï za m2). Doradca w skïadzie,
zapewnia nas, ĝe nie ma potrzeby kupowania drogiej folii, wystarczy ta, na którÈ siÚ
zdecydowaliĂmy.
Ostatecznie kupujemy 3 rolki folii paroprzepuszczalnej za 1237 zï i paroizolacyjnÈ
za 520 zï (200 m2). Teraz musimy szybko
pojechaÊ do skïadu po odbiór materiaïu.
Pïacimy na miejscu gotówkÈ 1757 zï.

PRZYKáADOWY WYBÓR

fot. S. Kasper

TYVEK, Pro
5,5 zï/m2
1237 zï za caïoĂÊ
wymiary: 1,5 x 50 m
w rolce 75 m2

SAINT-G
GOBAIN ISOVER POLSKA,
Stopair
Folia paroizolacyjna,
2,6 zï m2
520 zï za caïoĂÊ
wymiary: 1,9 x 53 m
w rolce 102,29 m2
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1998 r. kupiâem foliċ Membrafol (zielono-

szara). Polecaâo jĆ wówczas wielu sprze-
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amy dom z poddaszem uīytkowym. Po pew-

skraplaâ siċ i przenikaâ do ocieplenia. Caâe szczċğcie,

nym czasie okazaâo siċ, īe weâna mineralna,

īe nie mamy jeszcze wykoĕczonego poddasza.

dawców. Po jej zaâoīeniu pokryâem dach dachów-

którĆ ociepliliğmy dach jest lekko wilgotna. Nie wie-

kĆ. Dzisiaj, gdy pokazujċ komuğ, jak wyglĆda moje

dzieliğmy co siċ dzieje, poza tym mieszkaliğmy w do-

Ewa S.

N

poddasze, nikt nie chce uwierzyý, īe tak wyglĆda

mu zaledwie kilka miesiċcy. OglĆdaliğmy, sprawdzali-

folia dachowa. Caâa siċ wykruszyâa i spadâa na

ğmy skĆd wilgoý moīe siċ przedostawaý, jednak nie

strop. Zâoīyâem reklamacjċ na produkt. Jednak

potrafiliğmy okreğliý przyczyny. Pomógâ nam znajomy,

ekspertyza wykazaâa, īe pokrycie byâo ĩle uâoīone,

który miaâ ten sam problem, co my. Okazaâo siċ, īe

a folia – jeğli ma kontakt z promieniami UV – szyb-

uâoīyliğmy na krokwiach foliċ niskoparoprzepuszczal-

dachu foliĆ paroprzepuszczalnĆ, tak by nie uszkadza-

ko ulega zniszczeniu. Przymierzam siċ wâağnie do

nĆ i nie zostawiliğmy szczeliny wentylacyjnej miċdzy

âa jej woda z zewnĆtrz. Gdy poddasze jest nieuīytko-

zrywania pokrycia i ukâadania nowej folii na dach.

foliĆ a ociepleniem. Dlatego wilgoý nie mogâa przedo-

we wystarczy folia o niskiej paroprzepuszczalnoğci.

Bċdzie mnie to kosztowaâo ok. 10 tys. zâ.

staý siċ do otworów wentylacyjnych w poâaci dachu,

Chroni ona zarówno przed deszczem, jak i wiatrem.

Tomasz S.

a jej nadmiar zbieraâ siċ na wewnċtrznej stronie folii,

WiÚcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artykuïy
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/dachy

ie ocieplaliğmy dachu na naszym poddaszu nieuīytkowym, a jedynie strop poddasza. Najwaī-

niejszĆ rzeczĆ, jak mówiâ nam kierownik budowy,
byâo szczelne pokrycie i zabezpieczenie konstrukcji

Jan, Zamoğý

