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Tendencjê tê utrwala powszechnie pa-
nuj¹ca opinia, ¿e dachom tego typu

trudno zapewniæ ca³kowit¹ szczelnoœæ.
Jednak budowa dachu p³askiego ma swo-
je zalety. Koszt jego wykonania niejedno-
krotnie mo¿e byæ ni¿szy, ni¿ dachu stro-

mego na tym samym budynku, a uzyska-
n¹ w ten sposób powierzchniê mo¿na bê-
dzie wykorzystaæ do celów rekreacyjnych. 

W pewnych przypadkach wybór dachu
p³askiego mo¿e rozwi¹zaæ problem ograni-
czeñ wynikaj¹cych z warunków zabudowy
dzia³ki – gdy zawieraj¹ one wzmiankê o ko-
niecznoœci zachowania na posesji okreœlo-
nej powierzchni biologicznie czynnej (na-
rzuconej przez miejscowy plan zagospoda-
rowania). Jeœli dzia³ka jest niewielka, po-
stawienie na niej rozleg³ego domu przykry-
tego stromym dachem mo¿e okazaæ siê nie-
mo¿liwe. Je¿eli natomiast na dachu lub ta-
rasie zaprojektujemy zieleñ, wówczas do
powierzchni biologicznie czynnej zostanie
wliczona po³owa obsadzonej po³aci, co po-
zwoli nam znacznie zwiêkszyæ przestrzeñ
mieszkaln¹ projektowanego budynku. 

Za p³aski uznajemy dach o nachyle-
niu po³aci nie przekraczaj¹cym 5°.
Spadki dachu mog¹ byæ skierowane na
zewn¹trz lub do wewn¹trz jego obrysu –
decyduje o tym planowany sposób od-
wodnienia dachu: przez rynny umiesz-
czone przy jego krawêdziach, b¹dŸ przez
centralnie umiejscowiony wpust dacho-
wy, po³¹czony z wewnêtrzn¹ rur¹ odpro-
wadzaj¹c¹ wodê opadow¹. Ten drugi spo-
sób jest szczególnie zalecany przy pokry-
waniu po³aci w systemie tzw. dachu od-
wróconego, gdy¿ umo¿liwia postawienie
na jego krawêdziach attyki, chroni¹cej
warstwy pokryciowe przed obsuwaniem. 

Ze wzglêdu na swoj¹ budowê, dachy
p³askie dziel¹ siê na dwa rodzaje: wenty-
lowane i niewentylowane �.      

Dach wentylowany 
Konstrukcja dachu p³askiego wenty-

lowanego nie odbiega w zasadzie od bu-
dowy dachu spadzistego; ró¿ni¹ je jedy-
nie inne rodzaje wykorzystywanych po-
kryæ. Zale¿nie od wysokoœci œcianki ko-
lankowej, przestrzeñ pod dachem mo¿e
byæ prze³azowa – czyli daj¹ca mo¿liwoœæ
wejœcia na poddasze – lub nieprze³azowa,
gdy nie ma tam dostêpu. W obydwu jed-
nak przypadkach nale¿y zapewniæ w niej
wentylacjê, umo¿liwiaj¹c¹ odprowadze-
nie pary wodnej i wilgoci, która mo¿e siê
tam gromadziæ. Wystarczaj¹cy efekt uzy-
skamy, rozmieszczaj¹c w œciance kolanko-
wej (na wszystkich bokach), w ok. 3-me-
trowych odstêpach kratki wentylacyjne.
Kratki te warto przykryæ gêst¹ siatk¹, za-
bezpieczaj¹c¹ przed przedostawaniem siê
na poddasze owadów. 
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fot. Xero Flor

pod p³askim

DACHEM
Panuj¹ca obecnie w budownictwie jednorodzinnym

moda na okaza³y, stromy, dominuj¹cy w bryle budynku
dach, sprawia, ¿e inwestorzy nieczêsto decyduj¹ siê na

dachy p³askie. A przecie¿ tego typu przekrycie, to nie
tylko obci¹¿ony nie najlepsz¹ s³aw¹ stropodach

niewentylowany, ale równie¿ nowoczesne technologie
eliminuj¹ce odwieczne problemy z wod¹ i wilgoci¹.

Wykonany z ich wykorzystaniem dach p³aski daje
bardzo interesuj¹ce mo¿liwoœci zagospodarowania.

Cezary Jankowski
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Konstrukcjê dachu tego typu najczê-
œciej wykonuje siê z elementów drewnia-
nych z poszyciem z desek lub p³yt OSB,
ale mo¿na j¹ równie¿ zbudowaæ z kszta³-
towników metalowych, b¹dŸ z ¿elbeto-
wych p³yt dachowych. Rodzaj konstruk-
cji musi byæ dostosowany do planowane-
go sposobu pokrycia – przy lekkich po-
kryciach papowych � jej wytrzyma³oœæ
mo¿e byæ mniejsza, ni¿ wtedy, gdy ze-
chcemy urz¹dziæ na niej dach zielony.

Pokrycie dachu wentylowanego musi
przede wszystkim gwarantowaæ jego ca³-
kowit¹ szczelnoœæ, dlatego uk³adamy tam
jedynie materia³y zapewniaj¹ce uzyskanie
nieprzepuszczalnej, odpornej na zmienne
warunki atmosferyczne pow³oki. 

Standardem s¹ tu materia³y papowe,
uk³adane na pod³o¿u dwuwarstwowo.
Obecnie tradycyjne papy na osnowie
z tektury zastêpowane s¹ przez znacznie
trwalsze i bardziej wytrzyma³e papy na
osnowie z w³ókna szklanego lub polie-
stru. Na sztywnym poszyciu uk³adamy
pierwsz¹ – spodni¹ – warstwê papy pod-
k³adowej, pokrywaj¹c j¹ nastêpnie war-
stw¹ papy nawierzchniowej. Obie war-
stwy ³¹czymy ze sob¹ i z pod³o¿em meto-
d¹ termozgrzewania lub przy u¿yciu lepi-
ka. Dach o k¹cie nachylenia po³aci ok. 5°
mo¿na równie¿ pokryæ blach¹ p³ask¹ –

stalow¹, miedzian¹ lub cynkowo-tytano-
w¹, której poszczególne arkusze po³¹czo-
ne s¹ na zaciskane r¹bki. 

Zadaniem pokrycia dachu wentylowa-
nego jest jedynie zapewnienie ochrony
przed opadami atmosferycznymi; ocieple-
nie w przypadku takich konstrukcji wyko-
nuje siê zawsze na stropie ostatniej kondy-

gnacji – pos³u¿yæ mog¹ do tego p³yty sty-
ropianowe lub z we³ny mineralnej. Jeœli
przestrzeñ pod dachem zamierzamy wyko-
rzystywaæ np. jako sk³adzik, na ociepleniu
mo¿emy u³o¿yæ warstwê desek. 

Stropodach niewentylowany
Budowa dachu niewentylowanego –

nazywanego równie¿ stropodachem – za-
sadniczo ró¿ni siê od pozosta³ych kon-
strukcji dachowych. Nie wystêpuj¹ tu
bowiem oddzielne elementy, a ca³y ciê-
¿ar przenoszony jest przez konstrukcjê
stropow¹ w postaci ¿elbetowej p³yty no-
œnej (identyczn¹ budowê maj¹ równie¿
tarasy nad pomieszczeniami ni¿szych
kondygnacji). 

Poniewa¿ sama p³yta stropowa nie za-
pewnia wymaganego nachylenia po-
wierzchni dachu (najczêœciej 2-5%), ko-

nieczny spadek kszta³tuje siê przez wyla-
nie betonowej warstwy spadkowej lub –
przy wiêkszych powierzchniach – uk³ada-
j¹c na podsypce piaskowej b¹dŸ keramzy-
towej p³ytê ¿elbetow¹.

Stropodach niewentylowany wymaga
u³o¿enia zarówno izolacji przeciwwodnej,
jak i cieplnej – w tradycyjnym uk³adzie

warstw lub w systemie tzw. dachu odwróco-
nego. W tym pierwszym przypadku ocie-
plenie uk³ada siê bezpoœrednio na kon-
strukcji stropodachu, a nastêpnie – pokry-
wa je izolacj¹ przeciwwodn¹. Stosowane
dawniej materia³y ociepleniowe – w postaci
warstwy ¿u¿lu lub wiórów zmieszanych
z cementem – stanowi³y wystarczaj¹ce pod-
³o¿e dla pokrycia z papy, jednak ich w³a-
snoœci izolacyjne nie zapewnia³y dostatecz-
nej ciep³ochronnoœci, a kondensuj¹ca
w warstwie ocieplenia para wodna powodo-
wa³a zawilgocenie stropodachu. Obecnie
w roli termoizolacji zastêpuj¹ ¿u¿el czy su-
premê bardziej efektywne pod wzglêdem
ciep³ochronnoœci p³yty styropianowe lub
z we³ny mineralnej. 

Tradycyjne u³o¿enie warstw: na
p³ycie dachowej z ukszta³towanym ju¿
spadkiem uk³ada siê warstwê izolacji

� Izolacja dachu: a – wentylowanego,
b – niewentylowanego

izolacja
przeciwwodna

p³yta
stropowa

warstwa
kszta³tuj¹ca spadek

konstrukcja dachua

b

warstwa
ocieplenia

Pokrycie w systemie dachu odwróconego zapewnia
nam dodatkową, atrakcyjną powierzchnię użytkową

� Lekkie pokrycie dachu wentylowanego nie wymaga bardzo wytrzyma³ej konstrukcji
(fot. Maxit dawniej Optiroc)
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paroszczelnej, która zapobiega wnika-
niu pary wodnej, przedostaj¹cej siê
przez strop z ni¿ej po³o¿onych pomiesz-
czeñ. Dziêki temu, nawet gdy w gór-
nych warstwach ocieplenia nast¹pi wy-
ch³odzenie pary poni¿ej punktu rosy,
nie wyst¹pi zjawisko jej kondesacji. Je-
œli p³yta stropowa nie ma odpowiednie-
go pochylenia, mo¿na – zamiast wyle-
wania betonowej warstwy spadkowej –
u¿yæ przyciêtych skoœnie p³yt ocieple-

niowych, co znacznie upraszcza u³o¿e-
nie pokrycia dachowego.

Jako materia³u ociepleniowego mo¿-
na u¿yæ p³yt styropianowych odmiany
FS 20 lub FS 30, we³ny mineralnej o gê-
stoœci powy¿ej 150 kg/m3 w postaci p³yt
lub tzw. deski dachowej. Najczêœciej
przyjmuje siê gruboœæ warstwy izolacyj-
nej w granicach 10-20 cm, zale¿nie od
wymaganej ciep³ochronnoœci, a tak¿e –
przenikalnoœci cieplnej samego stropo-
dachu.

By zapobiec tworzeniu siê na po³¹cze-
niach p³yt izolacji mostków cieplnych,
warto uk³adaæ je w dwóch warstwach na
mijankê. Mo¿na wówczas zastosowaæ ró¿-

ne odmiany styropianu lub we³ny, uk³a-
daj¹c na spodzie materia³ o mniejszej wy-
trzyma³oœci na obci¹¿enia, a na nim –
bardziej wytrzyma³y. Przyk³adowy zestaw
materia³ów ociepleniowych mo¿e sk³adaæ
siê ze spodnich p³yt styropianowych
FS 20 gruboœci 10 cm i uk³adanych na
wierzchu p³yt ze styropianu FS 30 grubo-
œci 5 cm (wariant I) lub te¿ z we³ny mine-
ralnej do izolacji dachów gruboœci 15 cm
i u³o¿onej na niej tzw. deski dachowej
o gruboœci 2 cm (wariant II). 

Izolacjê przeciwwodn¹ stropodachu
standardowo wykonuje siê z dwóch
warstw papy termozgrzewalnej. Pierw-
sz¹ warstwê mocuje siê ko³kami plasti-
kowymi z talerzykami dociskowymi, po-
przez ocieplenie do pod³o¿a. W miejs-
cach mocowania przykleja siê dodatko-
we ³aty uszczelniaj¹ce. W warstwie tej
³¹czenie pasów izolacji metod¹ termo-
zgrzewania lub klejenia wykonuje siê
tylko na zak³adach. Jeœli stropodach jest
ocieplony styropianem, nale¿y zachowaæ
podczas zgrzewania szczególn¹ ostro¿-
noœæ, by nie spowodowaæ stopienia siê
tego materia³u. Drug¹ warstwê pokrycia
z papy nawierzchniowej uk³ada siê
z przesuniêciem o po³owê szerokoœci
wstêgi, a nastêpnie zgrzewa obie war-

stwy punktowo lub na ca³ej powierzch-
ni. Brzegi izolacji przeciwwodnej nale¿y
wywin¹æ na krawêdzie dachu i przymo-
cowaæ listwami do pod³o¿a. 

W systemie dachu odwróconego:
tradycyjny uk³ad warstw na stropodachu
ma doœæ istotn¹ wadê – izolacja przeciw-
wodna, która decyduje o szczelnoœci po-
krycia, nara¿ona jest bezpoœrednio na od-
dzia³ywanie czynników atmosferycznych,
du¿e wahania temperatury, a tak¿e na
uszkodzenia mechaniczne. Dlatego opra-
cowano system tzw. dachu odwróconego,
w którym zamieniono kolejnoœæ uk³ada-
nia warstw izolacji cieplnej i przeciwwod-
nej �. W systemie tym izolacjê przeciw-
wodn¹ – najczêœciej z dwóch warstw papy
termozgrzewalnej – uk³ada siê bezpoœred-
nio na pod³o¿u (wyrównanej p³ycie stro-
powej z ukszta³towanym spadkiem), a do-
piero na niej – ocieplenie. Taki sposób
krycia stropodachów sta³ siê mo¿liwy do-
piero po wprowadzeniu na rynek izolacji
styropianowej odpornej na trwa³e zawil-
gocenie – w postaci p³yt ze styropianu hy-
dro oraz polistyrenu ekstrudowanego �.
Materia³ ten wykazuje znikom¹ nasi¹kli-
woœæ wodn¹, a przy tym charakteryzuje
siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹ na nacisk. Ocie-
plenie w postaci p³yt frezowanych uk³a-
damy na zak³adkê, a nastêpnie przykry-
wamy geow³óknin¹, chroni¹c¹ przed
przenikaniem zanieczyszczeñ. Tak wyko-
nan¹ hydro- i termoizolacjê nale¿y zabez-
pieczyæ przed uszkodzeniem warstw¹ do-
ciskow¹. Najczêœciej wykorzystuje siê do
tego celu podsypkê ¿wirow¹ b¹dŸ betono-
we p³yty chodnikowe; mo¿na równie¿
wykonaæ podk³ad pod p³ytki ceramiczne. 

Do wykonania warstwy ¿wirowej gru-
boœci co najmniej 5 cm u¿ywa siê ¿wiru
p³ukanego o granulacji 16/32 mm. W tym
wypadku przy krawêdziach dachu nale¿y
dodatkowo u³o¿yæ pas z p³yt chodniko-
wych – podczas silnych wiatrów zabezpie-
cz¹ one ¿wir przed wydmuchiwaniem.
P³yty chodnikowe uk³ada siê bezpoœred-
nio na ociepleniu lub na specjalnych pod-
k³adkach dystansowych. Jeœli natomiast
planujemy ostateczne pokrycie pod³o¿a
z p³ytek, nale¿y u³o¿yæ na podsypce ¿wiro-
wej drug¹ warstwê geow³ókniny, a na niej
wylaæ zbrojon¹, betonow¹ p³ytê podk³ado-
w¹. Do powierzchni takiej p³yty mocuje-
my zapraw¹ klejow¹ elastyczn¹ mrozood-
porn¹ terakotê, gres czy p³yty kamienne.

Sp³yw wody opadowej ze stropoda-
chu o pokryciu wykonanym w systemie

Dom2 0 0 5 3
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� Warstwy dachu odwróconego – przekrój

obróbka blacharska

nawierzchnia dociskowa,
np. z p³yt chodnikowych

warstwa ¿wiru

geow³óknina

polistyren
ekstrudowany

izolacja
przeciwwodna

konstrukcja stropu

Dach zielony to doskonała izolacja termiczna i akustyczna,
dodatkowa ochrona połaci dachowej, a także ozdoba budynku

dach_plaski.qxd  05-02-28  17:20  Page 118



119
Dom 3 2 0 0 5

dachu odwróconego odbywa siê na
dwóch poziomach: g³ówna masa wody
sp³ywa do systemu odwadniaj¹cego
z powierzchni ocieplenia, a tylko nie-
wielka jej iloœæ przenika pod ocieplenie
i odprowadzana jest po powierzchni izo-
lacji przeciwwodnej. 

Taka forma dachu pozwala na wyko-
rzystanie jego powierzchni do celów u¿yt-
kowych – mo¿na urz¹dziæ na nim atrak-
cyjny taras, a nawet... za³o¿yæ ogród.

Dach zielony
Skuteczn¹ ochronê przed wp³ywem

kapryœnych czynników atmosferycz-

nych zapewni nam
urz¹dzenie na dachu
mini-ogrodu. Pokry-
cie tego typu nosi na-
zwê dachu zielonego,
i choæ mo¿na je za³o-
¿yæ na dachu stro-
mym, jednak najczê-
œciej uk³ada siê je na
p³askich po³aciach
dachowych, izolowa-
nych w systemie da-
chu odwróconego.
Warstwy izolacyjne –
zarówno przeciwwod-
na, jak i cieplna – s¹
takie same, jak
w przypadku dachu
odwróconego pokry-
tego p³ytami lub ¿wi-
rem. Jedynie u¿yte ja-
ko izolacja papy mu-
sz¹ byæ odporne na
wrastanie w nie ko-
rzeni, co zreszt¹ cha-
rakteryzuje wiêk-
szoœæ produkowa-
nych obecnie pap ter-
m o z g r z e w a l n y c h .

R A P O R TD A C H Y

REKLAMA

REKLAMA

� Te p³yty z polistyrenu ekstrudowanego maj¹
powierzchniê wybrofilowan¹ w formie kube³-
ków; gromadzi siê w nich woda potrzebna do
wegetacji roœlin (fot. Austrotherm)
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Po u³o¿eniu izolacji i przykryciu ich
geow³óknin¹ nale¿y wykonaæ warstwê
drena¿ow¹ (dawniej stosowano do tego
celu ¿wir o granulacji 16/32 mm, dziœ
wykorzystuje siê mniej obci¹¿aj¹ce
strop maty drena¿owe). Mo¿na z niej
zrezygnowaæ, jeœli u³o¿ymy pod³o¿e we-
getacyjne z gleby wymieszanej z keram-
zytem, gruboœci przynajmniej 10 cm.
Takie pod³o¿e jest jednak wystarczaj¹ce
jedynie w przypadku uprawy eksten-
sywnej �, � – czyli nasadzeñ z drob-
nych roœlin sucholubnych. Przy upra-
wach intensywnych � – jeœli chcemy za-
³o¿yæ na dachu trawnik, zasadziæ krze-
wy, a nawet (co jest mo¿liwe) niewielkie
drzewa – na warstwie drena¿owej musi-
my u³o¿yæ geow³ókninê, która zapobie-
gnie przenikaniu gleby do drena¿u.
Warstwa uprawna – z gleby dostosowa-
nej do rodzaju posadzonych roœlin,
a jednoczeœnie dobrze zatrzymuj¹cej
wodê opadow¹ – powinna mieæ gruboœæ
nie mniejsz¹, ni¿ 20 cm. Gruboœæ ta za-
le¿na jest bezpoœrednio od wybranych
gatunków oraz od noœnoœci konstrukcji
dachowej. �
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Info Rynek

Firmy:

BAUDER POLSKA
(61) 827 18 17 www.bauder.pl

EKO FLOR
(41) 315 41 84 www.ekoflor.com

DEITERMANN
(71) 372 85 75 www.deitermann.com.pl

DOW POLSKA
(22) 833 22 22 www.styrofoam.pl

VEDAG
(61) 285 30 78 www.vedag.com.pl

Co, za ile:

Przyk³adowy koszt 1 m2 dachu zielonego bez ob-
róbek blacharskich, wpustów i przejœæ przyatty-
kowych; wymienione warstwy uk³adane s¹ na
stropie:
1 – grunt pod papê termozgrzewaln¹ – 1,30 z³
2 – papa zgrzewalna elastomerowa podk³adowa –

12,90 z³
3 – papa zgrzewalna elastomerowa nawierzchniowa

– 14,00 z³
4 – polistyren ekstrudowany gruboœci 12 cm –

69,10 z³
5 – w³óknina filtracyjno-separacyjna – 2,90 z³
6 – warstwa drena¿owa ze ¿wiru p³ukanego frakcji

16-32 mm – 7,30 z³
7 – w³óknina filtracyjno-separacyjna – 3,40 z³
8 – warstwa humusu (ziemia uprawna) – 11,00 z³
RAZEM: 121,90 z³
Dach odwrócony kosztuje tyle, co warstwy 1-6.
Podane ceny s¹ cenami brutto.

� Na dachach najlepiej czuj¹ siê roœliny „skalniakowe” (fot. Xero Flor)

roœlinnoœæ ekstensywna
warstwa wegetacyjno-

-drena¿owa gr. 80-100 mm

warstwa
drena¿owa np.

geow³óknina
polipropylenowa

izolacja
przeciwwilgociowa

odporna na
kontakt z korze-

niami roœlin

polistyren
ekstrudowany

p³yta
konstrukcyjna

warstwa glebowa
zale¿na od doboru

roœlin

roœlinnoœæ intensywna

geow³óknina
filtruj¹ca

geow³óknina
filtruj¹ca

polistyren
ekstrudowany

warstwa drena¿owa

p³yta
konstrukcyjna

izolacja
przeciwwilgociowa

� Dach zielony tzw. intensywny

� Dach zielony tzw. ekstensywny
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