




DP 2.01 1

Dachy płaskie 

Wytyczne do projektowania i wykonywania  
dachów z izolacją wodochronną  

– wytyczne dachów płaskich – wydanie II.

Opracowanie polskie:
Ryszard Klatt

przy współpracy zespołu redakcyjnego:
Borodzicz Maciej

Fiszer Paweł
Gogol Brunon

Wdowiak Andrzej

wrzesień 2011



Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

DP 2.012

Prawa autorskie zastrzeżone. DAFA 2011.

ISBN 978-83-62691-00-5



Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

DP 2.01 3

PRZEDMOWA DO POLSKIEGO OPRACOWANIA ....7
1. Zakres obowiązywania ...........................................8
2. Podstawowe zasady, definicje itp. ........................8
2.1.  Określenia ogólne.................................................8
2.2.  Zastosowanie .......................................................8
2.2.1. Dachy nieużytkowe.............................................8
2.2.2. Dachy użytkowe ................................................  8
2.3. Konstrukcje (systemy) pokrycia dachowego. ........8
2.4. Oddziaływanie czynników atmosferycznych na
       konstrukcję pokrycia dachowego...........................8
2.4.1. Oddziaływanie wilgoci ........................................8
2.4.2. Oddziaływanie temperatury ................................8
2.4.3. Oddziaływanie mechaniczne ..............................9
2.4.4. Pozostałe oddziaływania ....................................9
3. Definicje...................................................................9
3.1. Izolacja wodochronna dachu .................................9
3.2. Pochylenie połaci dachowej ..................................9
3.3. Podłoże (podkonstrukcja) ......................................9
3.4. Dylatacja ................................................................9
3.5. Elementy przenikające/przebicia ...........................9
3.6. Połączenia/obróbki dekarskie ................................9
3.7. Elementy wykończeniowe .....................................9
3.8. Warstwa rozdzielająca ...........................................9
3.9. Ochrona powierzchni/zabezpieczenie pokrycia...10
3.10. Obciążenie dodatkowe/balast............................10
3.11. Zieleń dachowa ..................................................10
4. Podstawowe zasady technik izolacji 
    wodochronnej .......................................................10
4.1. Wymagania dotyczące układu warstw .................10
4.2. Pochylenie powierzchni dachowych ....................10
4.3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnej 
       dachu ...................................................................10
4.4. Uwarunkowania pogodowe .................................10
4.5. Podatność na obróbkę i odporność .....................10
5. Części nośne przykrycia dachu .......................... 11
5.1. Informacje ogólne ................................................ 11
5.2. Stropy betonowe.................................................. 11
5.2.1. Stropy monolityczne ......................................... 11
5.2.2. Stropy prefabrykowane..................................... 11
5.3. Stropy drewniane................................................. 11
5.3.1. Informacje ogólne ............................................. 11
5.3.2. Stropy drewniane układane z płyt (desek) na tzw. 
          pióro i wpust. .................................................... 11
5.3.3. Panele i płyty z materiałów drewnopochodnych ...12
5.4. Stropy stalowe (z blachy) ....................................12
6. Elementy izolacji wodochronnej, wymagania 
    i stosowanie ..........................................................13
6.1. Środki gruntujące.................................................13
6.1.1. Wymagania .......................................................13
6.1.2. Stosowanie .......................................................13
6.2. Warstwa rozdzielająca i wyrównująca .................13
6.2.1. Wymagania .......................................................13
6.2.2. Stosowanie .......................................................13
6.3. Warstwa do regulacji przepływu pary wodnej 
       (paroizolacja ) ......................................................13
6.3.1. Wymagania .......................................................13
6.3.2. Stosowanie .......................................................13
6.4. Izolacja cieplna ....................................................14

6.4.1. Wymagania .......................................................14
6.4.2. Wykonanie ........................................................14
6.5. Przestrzeń wyrównująca ciśnienie pary i/lub 
       warstwa rozdzielająca .........................................16
6.5.1. Wymagania .......................................................16
6.5.2. Wykonanie ........................................................16
6.6. Izolacja wodochronna dachów za pomocą
       membran bitumicznych........................................16
6.7. Izolacja wodochronna z tworzyw sztucznych 
       i kauczuku............................................................17
6.8. Izolacja wodochronna dachów za pomocą 
       połączenia kompatybilnych membran z tworzyw 
       sztucznych i materiałów bitumicznych .................17
6.9. Izolacja wodochronna z  folii płynnych. ...............18
7. Instrukcje techniczne dotyczące wykonywania    
    izolacji przeciwwodnych ......................................18
7.1. Informacje ogólne ................................................18
7.2. Klejenie ................................................................18
7.2.1. Klejenie całopowierzchniowe............................18
7.2.2. Częściowe klejenie. ..........................................19
7.3. Zakłady pomiędzy arkuszami izolacji 
       wodochronnej ......................................................19
7.4. Liniowe łączenie pap bitumicznych .....................19
7.5. Liniowe łączenie membran z tworzyw sztucznych ...19
7.5.1. Informacje ogólne .............................................19
7.5.2. Zgrzewanie „na zimno”. ....................................20
7.5.3. Zgrzewanie gorącym powietrzem .....................20
7.5.4. Klejenie za pomocą klejów kontaktowych ........20
7.5.5. Liniowe łączenie za pomocą taśm 
          uszczelniających...............................................20
7.5.6. Wulkanizacja na gorąco ...................................20
7.6. Sprawdzanie przenoszenia naprężeń poziomych ...20
7.7. Dodatkowe środki w przypadku nachylenia połaci 
       dachowej powyżej 5% (~ 3°) ...............................21
8.  Zabezpieczenie izolacji wodochronnej dachu  
     przeciwko siłom ssącym wiatru..........................21
8.1. Informacje ogólne ................................................21
8.2. Podział połaci dachowych ...................................21
8.3. Zabezpieczenie za pomocą obciążenia 
       dodatkowego .......................................................22
8.4. Zabezpieczenie pokrycia dachowego przed 
       oddziaływaniem sił wiatrowych przez przyklejenie 
       izolacji do podłoża. ..............................................22
8.4.1. Przyklejenie izolacji wodochronnej do podłoża  
          betonowego lub izolacji termicznej. ..................22
8.4.2. Przyklejanie do stalowych blachach trapezowych.22
8.5. Zabezpieczenie pokrycia dachowego przed 
       oddziaływaniem sił wiatrowych przez mocowanie 
      mechaniczne membrany do podłoża....................22
8.5.1. Informacje ogólne .............................................22
8.5.2. Łączniki mechaniczne ......................................23
8.5.3. Łączenie za pomocą gwoździ...........................23
8.6. Mocowanie na krawędziach dachu......................23
9. Zabezpieczenie pokrycia i powierzchni 
    użytkowych ...........................................................24
9.1.Informacje ogólne .................................................24
9.2. Lekkie warstwy ochronne ....................................24
9.3. Ciężkie warstwy ochronne ...................................24

SPIS TREŚCI



Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

DP 2.014

9.3.1. Warstwa żwirowa ..............................................24
9.3.2. Nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego .... 24
9.4. Roślinność dachowa............................................24
10. Detale dachowe ..................................................26
10.1. Informacje ogólne ..............................................26
10.2. Wykończenie izolacji na powierzchniach 
         pionowych..........................................................26
10.2.1. Wykończenie izolacji wodochronnej ...............26
10.2.2. Obróbki blacharskie połączone z papą...........28
10.2.3. Obróbki blacharskie połączone z membraną
            z tworzyw sztucznych .....................................28
10.3. Wykończenie izolacji na progach drzwiowych ...28
10.4. Wykończenie izolacji przebić i przejść instalacji   

     przez warstwy izolacji wodochronnej  ...............29
10.4.1. Informacje ogólne. ..........................................29
10.4.2. Elementy świetlików dachowych.(Wykończenie 
            izolacji wodochronnej na świetlikach) .............30
10.4.3. Rury  i kominy wentylacyjne ...........................30
10.4.4. Podstawy, maszty oraz elementy mocujące. ..30
10.5. Elementy wykończeniowe krawędzi dachu .......31
10.5.1. Informacje ogólne ...........................................31
10.5.2. Profile zamykające krawędzi dachu ...............31
10.5.3. Elementy kryjące krawędzie (attyki) dachów. ... 31
10.6. Dylatacje ............................................................32
10.7. Odwodnienie połaci dachowej ...........................32
10.7.1. Informacje ogólne ...........................................32
10.7.2. Wpusty dachowe ............................................32
10.7.3. Kształt okapów, pasów nadrynnowych oraz 
            rynien ..............................................................33
11. Remonty oraz utrzymanie dachów....................33
11.1. Informacje ogólne ..............................................33
11.2. Kontrola stanu technicznego dachu (inspekcja).33
11.3. Konserwacja (czynności związane z   
         utrzymaniem) dachu ..........................................33
11.4. Naprawy .............................................................34
11.4.1. Informacje ogólne ...........................................34
11.4.2. Naprawa izolacji wodochronnej z pap 
            bitumicznych ...................................................34
11.4.3. Naprawa izolacji wodochronnych z tworzyw 
            sztucznych. .....................................................35
11.4.4. Naprawa izolacji wodochronnych z materiałów 
            płynnych .........................................................35
11.5. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne w przypadku   
         dachów o ciężkim zabezpieczeniu pokrycia ......35
11.6. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 
         w przypadku izolacji wodochronnej dachów 
         z pasm pokrytych warstwą żwiru lub łupku....... 35
11.7. Utrzymanie dachów z warstwą izolacji 
         wodochronnej bez ochrony powierzchniowej ....35
11.8. Naprawa izolacji wodochronnej dachów z pap  
         bitumicznych ......................................................35
11.9. Naprawa izolacji wodochronnej dachów  
         z membran z tworzyw sztucznych .....................36
11.10. Remont izolacji dachowych z materiałów 
           płynnych ..........................................................36

Aneks nr 1. 
Przykładowe rysunki rozwiązań detali ...................38

Oznaczenia i symbole ..............................................39
1. Warstwy dachu niewentylowanego z balastem 
    i spadkiem ukształtowanym w izolacji cieplnej .......40
    Papa asfaltowa w technice klejenia.
2.Warstwy dachu niewentylowanego z blastem i spad-
    kiem ukształtowanym w izolacji cieplnej. ................41
    Izolacja wodochronna z tworzywa sztucznego (PVC)   
    łączona na zakład.
3. Warstwy dachu wentylowanego z izolacją wodo-
   ochronną z tworzywa sztucznego mocowaną mecha-
    nicznie. ...................................................................42
4. Warstwy dachu odwróconego z blastem. Izolacja 
    wodochronna z tworzywa sztucznego (PVC) łączona na 
    zakład. .............................................................................. 43
5. Warstwy dachu wentylowanego. Papa asfaltowa ...44
6. Sposób konstruowania spadków na dachu płaskim. 45
7. Łączenie papy asfaltowej ze ścianą – stałe – 
    z podcięciem...........................................................46
8. Łączenie papy asfaltowej ze ścianą z izolacją 
    cieplną ....................................................................47
9. Łączenie papy asfaltowej ze ścianą – stałe – 
    podwieszaną elewacją............................................48
10. Łączenie papy asfaltowej ze ścianą ceglaną 
    – stałe .....................................................................49 
11. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego i blachy laminowanej ze ścianą – stałe – 
      z podcięciem ........................................................... 50
12. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego ze ścianą z izolacją cieplną ...............51
13. Łączenie płynnej izolacji wodochronnej ze 
      ścianą z cegły .......................................................52
14.  Łączenie papy asfaltowej ze ścianą – ruchome –
      z konstrukcją pomocniczą ....................................53
15. Łączenie papy asfaltowej na betonowym 
      elemencie dachu ze ścianą – ruchome ................54
16. Połączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego ze ścianą za pomocą konstrukcji 
      pomocniczej – ruchome........................................55
17. Połączenie papy asfaltowej z drzwiami tarasowymi .56
18. Połączenie papy asfaltowej z drzwiami tarasowymi .57
19. Połączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego z drzwiami tarasowymi ......................58
20. Połączenie papy asfaltowej z drzwiami tarasowymi .59
21. Łączenie papy asfaltowej z krawędzią dachu 
      (attyką) ..................................................................60
22. Łączenie papy asfaltowej z krawędzią dachu 
      (attyką) ..................................................................61
23. Łączenie papy asfaltowej z krawędzią dachu 
      i wieloczęściowym profilem aluminiowym.............62
24. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego z krawędzią dachu i wieloczęściowym 
      profilem aluminiowym ...........................................63
25. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego z krawędzią dachu (attyką)q..............64
26. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego z attyką z płyty warstwowej ...............65
27. Łączenie płynnej izolacji wodochronnej z krawędzią 
      dachu (attyką) .......................................................66



Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

DP 2.01 5

28. Zakończenie krawędzi dachu z podwieszaną 
      rynną oraz papą asfaltową ...................................67
29. Zakończenie krawędzi dachu z podwieszaną rynną 
      oraz izolacją wodochronną z tworzywa sztucznego .68
30. Łączenie papy asfaltowej ze świetlikiem 
      z kołnierzem nasadowym .....................................69
31. Łączenie papy asfaltowej ze świetlikiem 
      z kołnierzem nasadowym .....................................70
32. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucz-
      nego ze świetlikiem z kołnierzem nasadowym .....71
33. Łączenie płynnej izolacji wodochronnej ze 
      świetlikiem z kołnierzem nasadowym ...................72
34. Łączenie papy asfaltowej ze stalową podstawą 
      świetlika bez fabrycznego ocieplenia ...................73
35. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucz-
      nego ze stalową podstawą świetlika bez fabryczne-
      go ocieplenia ........................................................74
36. Łączenie papy asfaltowej z rurą przechodzącą 
      przez strop ............................................................75
37. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego z rurą przechodzącą przez strop .......76

38. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego z rurą przechodzącą przez strop .......77
39. Łączenie papy asfaltowej z wpustem za pomocą 
      kołnierza ...............................................................78
40. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego z wpustem za pomocą kołnierza .......79
41. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego na dylatacji ........................................80
42. Łączenie papy asfaltowej na dylatacji z konstrukcją   
      pomocniczą ..........................................................81
43. Łączenie izolacji wodochronnej z tworzywa 
      sztucznego na dylatacji z konstrukcją pomocniczą ..82

Aneks nr 2. Spis polskich norm (PN EN) w zakresie 
robót dekarskich.......................................................83

Aneks nr 3. Omówienie procedur związanych   
z koniecznością oceny zaufania do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu .......................................84

Wymagania, zalecenia i szkice niniejszych wytycznych stanowią odzwierciedlenie najnowszych osiągnięć techniki. 
Mają one stanowić bodziec do fachowego wykonawstwa w codziennych zastosowaniach. W szczególnych 
przypadkach mogą być konieczne działania bardziej zaawansowane lub bardziej ograniczone. Stosowanie się do 
niniejszych wytycznych nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za własne działania. Według dotychczasowych 
danych ich przestrzeganie zapewnia jednak rzetelne wykonanie techniczne. Jakiekolwiek roszczenia dochodzone 
przed sądem w stosunku do DAFA z tytułu stosowania niniejszej publikacji są wykluczone.
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PRZEDMOWA DO POLSKIEGO OPRACOWANIA

„Prowadzenie działalności szkoleniowej. Kształtowanie 
i inicjowanie działań zmierzających do rozwoju branży 
i podnoszenia standardów wykonania i projektowania.”

Dachy płaskie mają swoją wieloletnią tradycję, ale ich 
rzeczywisty rozwój nastąpił w wieku XX, początkowo 
dzięki zastosowaniu materiałów bitumicznych, a w póź-
niejszym okresie - materiałów syntetycznych.

Równolegle miało miejsce tworzenie norm i przepisów 
budowlanych z uwzględnieniem:
 - wyników badań laboratoryjnych tych materiałów;
 - uwag praktyków zrzeszonych w organizacjach spe-

cjalistycznych, np.
•	 Amerykańskie Zrzeszenie Wykonawców Dachów 

(National Roofing Contractors Association), zało-
żone w 1886 roku;

•	 Międzynarodowe Zrzeszenie Dekarzy - IFD - (In-
ternational Federation for the Roofing Trade), 
założone w 1952 roku, początkowo jako Zrzesze-
nie Rzemieślnicze. 

Prezentowane przez te organizacje dokumenty i opra-
cowania, dzięki bardzo szerokiej współpracy z prak-
tykami, prezentują wysoki poziom profesjonalizmu 
i wiarygodności. Traktowane są często na równi z in-
nymi dokumentami odniesienia, jak na przykład z nor-
mami.

Dla przykładu, porównanie norm europejskich z opraco-
waniami wydanymi przez IFD, nigdy nie wykazuje mery-
torycznych rozbieżności i trudno nie zauważyć, że miały 
i dalej mają one wpływ na powstawanie norm – jedno-
cześnie są to dokumenty nawzajem się uzupełniające.

Wracając do polskiej historii dekarstwa warto przypo-
mnieć, że jeszcze przez prawie całe lata osiemdzie-
siąte dwudziestego wieku dla pokryć o małych spad-
kach połaci mieliśmy do dyspozycji papę na lepiku na 
gorąco. Wiedzieliśmy też, że ostatnim miesiącem wy-
konywania uszczelnień dachu jest wrzesień, ponieważ 
jesienna wilgoć w powietrzu nawet w słoneczny dzień 
powodowała niebezpieczne pryskanie gorącego lepiku  
i uniemożliwiała klejenie.

Przemiany ustrojowe i uruchomienie ludzkiej przedsię-
biorczości spowodowały, że od początku lat dziewięć-
dziesiątych zaczęto stosować w Polsce nowocześniejsze 
technologie dekarskie. Pierwsze wdrożenia były nadzo-
rowane przez profesjonalistów z długoletnim doświad-
czeniem – przedstawicieli zachodnich koncernów.

Były to czasy filozofii, w której firmom zależało na dobrej 
opinii o dachach wykonywanych z ich materiałów. 

Charakterystyczne dla tego okresu było zjawisko nie na-
dążania procesów legislacyjnych za gwałtownie postępu-
jącymi zmianami gospodarczymi, co często skutkowało 
np. brakiem odpowiednich rozporządzeń, ustaw, norm, 

instrukcji i innych dokumentów regulujących zastosowa-
nie określonych rozwiązań technicznych.

W tym też czasie zmieniono prawo budowlane, wprowa-
dzając konieczność posiadania aprobat technicznych. 

W praktycznym jednak stosowaniu prawa budowlanego 
zaniedbano co najmniej dwie sprawy:
 - porównywalność metod badawczych stosowanych 

w Polsce i w krajach zachodnich;
 - praktycznie kompletny brak zapisów dotyczących 

kontroli jakości materiałów.

Wszystko to spowodowało pewne „odstępstwa od stan-
dardów”, a często wobec braku tychże standardów 
wręcz dowolność we wdrażaniu nowych technologii, 
czego następstwem są realizacje dachów płaskich które 
ciekną, a izolacje wodochronne po sześciu, ośmiu la-
tach rozchodzą się w rękach. 

Stąd też w ramach organizacji DAFA zrodziła się ini-
cjatywa opracowania „Wytycznych do projektowania  
i wykonywania dachów z izolacją wodochronną” (na ba-
zie opracowania IFD), które to opracowanie wypełnia 
jakże brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej. 

Publikacja jest aktualizacją oraz uzupełnieniem I wyda-
nia wytycznych DAFA z 2009 roku. 

Komentarze i uzupełnienia do treści oryginalnej zostały 
oznaczone kursywą.
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1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze wytyczne dotyczą wykonywania oraz pro-
jektowania izolacji wodochronnych na dachach płaskich 
i pochylonych (np.: dachy, tarasy, przejścia, chodniki, 
balkony, dachy zielone) ze wszystkimi elementami nie-
zbędnymi do prawidłowego funkcjonowania pokrycia 
dachowego. 

1.2. Niniejsze wytyczne nie odnoszą się do powierzchni 
obciążonych ruchem ulicznym.

2. Podstawowe zasady, definicje itp.

2.1. Określenia ogólne

Dachy dzieli się w zależności od:
 - rodzaju układu warstw dachu (konstrukcji oraz prze-

krycia),
 - funkcji dachu,
 - wpływu czynników atmosferycznych na izolację wo-

dochronną dachu. 

2.2. Zastosowanie

2.2.1. Dachy nieużytkowe

Dachy nieobciążone ruchem są projektowane jako po-
wierzchnie nieprzeznaczone do ciągłego użytkowania 
przez pieszych, przez ruch samochodowy lub jako po-
wierzchnie dachów zielonych.

Jedyne obciążenia (poza ciężarem własnym elemen-
tów pokrycia oraz oddziaływaniami od wiatru, śniegu 
itp.) ograniczone są do obciążeń spowodowanych 
wykonywaniem czynności konserwacyjnych i napraw-
czych.

2.2.2. Dachy użytkowe

2.2.2.1. Powierzchnie przeznaczone do użytkowania 
przez pieszych, np.: tarasy, balkony, przejścia, chodniki;

2.2.2.2. Powierzchnie przeznaczone na dachy zielone 
lub jakiekolwiek inne typy dachów pokryte zielenią;

2.2.2.3. Powierzchnie obciążone wyposażeniem takim 
jak kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne, urządzenia 
dźwigowe lub inne wyposażenie eksploatacyjne budyn-
ku zlokalizowane na dachu.

2.3. Rodzaje układu warstw dachu

W zależności od rodzaju układu warstw dachu wyróżnia się:
 - dachy wentylowane i niewentylowane,
 - dachy jedno- i wielowarstwowe oraz systemy 

scalone pokryć dachowych,
 - dachy ocieplone i nieocieplane.

Niezależnie od rodzaju układu warstw, dachy mogą po-
siadać następujące warstwy:

a) zabezpieczenie pokrycia/ochrona powierzchni/ 
obciążenie dodatkowe/powierzchnia użytko-
wa,

b) izolacja wodochronna dachu,
c) warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej,
d) podłoże konstrukcyjne (w obrębie przekrycia da-

chu),
e) przestrzeń wentylowana,
f) izolacja cieplna,
g) warstwa do regulacji przepływu pary wodnej (pa-

roizolacja),
h) warstwa impregnująca,
i) warstwa wyrównawcza,
j) konstrukcja nośna.

2.4. Oddziaływanie czynników atmosferycznych na 
przekrycie dachu

Na dach, jako górne zwieńczenie budowli, mają wpływ: 
wilgoć, temperatura, oddziaływanie mechaniczne oraz 
inne czynniki.

2.4.1. Oddziaływanie wilgoci

2.4.1.1. Wilgoć, która wniknęła w materiały budow-
lane może mieć wpływ na ich właściwości: zmienić 
je, pogorszyć, a nawet zupełnie je zniszczyć. Wilgoć  
w materiałach budowlanych może też zniszczyć i ne-
gatywnie wpłynąć na przylegające do nich warstwy  
i materiały.

2.4.1.2. Wpływ wywierany przez wilgoć przyjmuje za-
sadniczo trzy formy:

 - opadu,
 - wilgoci budowlanej,
 - wilgoci użytkowej.

2.4.2. Oddziaływanie temperatury

2.4.2.1. Izolacja wodochronna eksponowana na działania 
słońca podlega wysokim naprężeniom termicznym.

2.4.2.2. Izolacje wodochronne z nawierzchnią użytkową 
podlegają naprężeniom termicznym o średnich warto-
ściach.

2.4.2.3. Temperatura na powierzchni pokrycia dachowe-
go oraz gradient temperatury pomiędzy powierzchnią ze-
wnętrzną a powierzchnią wewnętrzną mogą wpływać na:

 - dobór warstw izolacji wodochronnej,
 - zaprojektowanie szczelin służących do przewie-

trzania przegrody dachowej,
 - użytkowanie pomieszczeń pod dachem,
 - dobór układu warstw dachu.

2.4.2.4. Zmiany długości zależne od temperatury mogą 
doprowadzić do szkodliwych deformacji materiałów  
i części budowlanych.

2.4.2.5. Zmiany temperatur występują wraz ze zmianą 
pór roku (lato – zima), w ciągu jednej doby (dzień – 
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noc) lub mają charakter krótkotrwały (letni grad, zała-
manie pogody – mogą wywołać szok termiczny).

2.4.3. Oddziaływanie mechaniczne

2.4.3.1. Izolacja wodochronna jest poddawana wyso-
kim wartościom naprężeń mechanicznych ze względu 
na: ruchy konstrukcji, wibracje (szczególnie w kon-
strukcjach lekkich) oraz obciążeniom spowodowanym  
w czasie robót budowlanych. Zjawiska te występują  
w przypadku umieszczenia warstw wodochronnych po-
wyżej warstw izolacyjnych lub ruchomych podkładów, 
pod powierzchnią przeznaczoną dla ruchu pieszego lub 
ruchu pojazdów oraz pod zielenią dachową. 

2.4.3.2. Izolacja wodochronna, która nie jest poddana 
obciążeniom ruchem ulicznym oraz jest ułożona na 
twardej (solidnej) konstrukcji poddana jest średniej war-
tości naprężeniom.

2.4.3.3. Oddziaływania mechaniczne mogą wynikać z:
 - materiału nawierzchni, np.: szorstkość na-

wierzchni, pustki, ostre kamienie, itp.
 - użytkowania powierzchni izolacji w czasie robót 

budowlanych (ruch technologiczny),
 - naprężeń wywołanych przez nawierzchnię: fał-

dowanie, osuszanie, rysy, osiadanie, wibracje, 
itp.

 - zmian wymiarowych w różnych warstwach, 
np.: zmiany na długości, ruchy izolacji cieplnej, 
szczególnie na połączeniach.

 - ruchów pomiędzy warstwami powodujących na-
prężenia w innych warstwach, np. odkształcenie 
pod obciążeniem lub naprężenia od sztywnej na-
wierzchni.

 - naprężeń po zakończeniu okresu budowy, np.: 
naprężenia wielkopowierzchniowe, obciążenia 
punktowe, ostre krawędzie, narożniki itp.

 - wpływu obciążeń od wiatru powodujących docią-
żenie, ssanie oraz wibracje szczególnie lekkich 
konstrukcji stalowych. 

 - obciążeń oraz naprężeń spowodowanych przez 
czynności konserwacyjne i naprawcze.

2.4.4. Pozostałe oddziaływania

2.4.4.1. Wpływy fotochemiczne, promieniowanie ciepła, 
połączone i zmienne oddziaływanie ciepła, tlenu, wilgo-
ci, promieniowania UV oraz ozonu powodują naturalne 
starzenie.

2.4.4.2. Emisje i odkładanie się kurzu, zanieczyszczeń, 
glonów i próchnicy wraz z pozostającą na izolacji wo-
dochronnej wodą opadową powodują powstawanie na-
rośli. Wskutek odkładania się nasion lotnych i pyłków 
mogą zagnieździć się rośliny, których korzenie uszka-
dzają izolację wodochronną dachu.

2.4.4.3. Osad odkładający się w warstwach dachu może 
stanowić pożywkę dla bakterii i drobnoustrojów.

3. Definicje

3.1. Izolacja wodochronna dachu

Izolacja wodochronna dachu jest płaskim elementem sys-
temu pokrycia dachowego, który chroni dach przed wodą 
opadową. Warstwa lub warstwy wodochronne, muszą być 
zbudowane w sposób ciągły. Do izolacji wodochronnej da-
chu zaliczają się też połączenia i elementy wykończenio-
we, elementy przenikające oraz sposób budowy dylatacji.

Do izolacji wodochronnej dachów płaskich stosowane są 
przede wszystkim materiały asfaltowe na osnowie (papy 
termozgrzewalne), bądź materiały z tworzyw sztucznych 
(membrany z tworzyw sztucznych jak: PVC, TPO i inne).

3.2. Pochylenie połaci dachowej

Nachylenie połaci dachowej jest nachyleniem 
względem poziomu. Miarę nachylenia wyraża się  
w stopniach (°) wyznaczających kąt między połacią da-
chową a poziomem lub w procentach (%) jako pochyle-
nie połaci dachowej względem poziomu.

3.3. Podłoże konstrukcyjne (w obrębie przekrycia 
dachu)

Podłoże jest tą częścią konstrukcji, na którym bezpośred-
nio montuje się izolację wodochronną dachu, np. desko-
wanie z drewna lub materiałów drewnopochodnych, war-
stwa izolacyjna (izolacji cieplnej) lub wręcz sama część 
nośna przekrycia (blacha trapezowa, beton).

3.4. Dylatacja

Dylatacja jest szczeliną między dwoma niezależnymi 
konstrukcyjnie elementami budowli lub elementami kon-
strukcyjnymi, która umożliwia ich przemieszczanie się.

3.5. Elementy przenikające/przebicia

Elementami przenikającymi są elementy konstrukcyjne, 
które przenikają izolację wodochronną dachu np. prze-
wód rurowy, odpływ, podpora.

3.6. Połączenia/obróbki dekarskie

Połączeniem nazywa się połączenie izolacji wodochron-
nej dachu z powierzchniami pionowymi lub przenikają-
cymi. Rozróżnia się połączenia sztywne oraz ruchome.

3.7. Elementy wykończeniowe

Elementem wykończeniowym nazywa się ukształtowanie 
izolacji wodochronnej dachu na jego krawędzi.

3.8. Warstwa rozdzielająca

Warstwa rozdzielająca to powierzchniowe oddzielenie 
warstwy uszczelniającej od stykających się z nią ele-
mentów budowlanych lub innych warstw.
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3.9. Ochrona powierzchni/zabezpieczenie pokrycia

Ochrona powierzchni to pokrycie izolacji wodochronnej 
dachu w celu jej ochrony przed oddziaływaniem czynni-
ków termicznych (szok termiczny), mechanicznych i/lub 
atmosferycznych.

3.10. Obciążenie dodatkowe/balast 

Dodatkowe obciążenie (balast) to pokrycie izolacji wo-
dochronnej dachu w celu jej ochrony przed obciążeniem 
na skutek wiatru. 

3.11. Zieleń dachowa

Zieleń dachowa to roślinność umieszczana na dachu. 
Stanowi ekologiczną ochronę powierzchni.

4. Podstawowe zasady technik izolacji wodochronnej

4.1. Wymagania dotyczące układu warstw

4.1.1. Wymagania dotyczące fachowego rozmiesz-
czenia warstw i wykonania dachu należy spełnić już 
podczas projektowania konstrukcji dachu. Należy przy 
tym uwzględnić wzajemne oddziaływanie izolacji wodo-
chronnej dachu i znajdujących się pod nią warstw oraz 
przewidywane obciążenie izolacji wodochronnej.

4.1.2. Podczas projektowania systemu przekrycia dachu 
oraz jego izolacji wodochronnej, w przypadku nachyle-
nia połaci dachowej do ok. 5% (~3°), należy uwzględ-
nić fakt, że z powodu dopuszczalnej tolerancji równości 
podłoża, grubości materiałów, zakładek oraz wzmoc-
nień, istnieje możliwość powstawania zastoin wody oraz 
utrudnionego odpływu wody (patrz 7.1.5.).

4.1.3. Projekt systemu dachowego powinien być okre-
ślony między innymi przez układ dachu, przewidywane 
obciążenia oraz charakter użytkowy budynku.

4.1.4. Wymagania w zakresie danego systemu dacho-
wego muszą być odpowiednie do warunków jego stoso-
wania, jak również kompatybilne z innymi zastosowany-
mi rozwiązaniami, np. w zakresie warstw wykończenio-
wych/nawierzchniowych. 

4.1.5. Konstrukcja nośna dachu musi w pełni przenosić 
siły od ciężaru dachu oraz innych oddziaływań na pozo-
stałe elementy konstrukcji dachu. 

4.1.6. System dachowy musi być zaprojektowany oraz 
wykonany w taki sposób, aby poprawnie pracował w ty-
powych dla danej lokalizacji warunkach klimatycznych  
i pogodowych. 

4.1.7. W przypadku Europy Środkowej, temperatury 
powietrza w zakresie -20oC/ +80oC należy uznawać za 
typowe. W przypadku innych regionów należy stosować 
inne odpowiednie wartości graniczne. 

4.2. Pochylenie powierzchni dachowych

4.2.1. Powierzchnie przewidziane do pokrycia warstwą 
izolacji wodochronnej powinny posiadać pochylenie  
o wartości przynajmniej 2% (~1o) w celu zapewnienia 
minimalnego odpływu wód opadowych (patrz 4.1 i 7.1).

4.2.2. Wewnętrzne przewody odwadniające powinny mieć 
odpowiedni spadek w celu zapewnienia właściwego prze-
pływu wód opadowych zebranych z powierzchni dachu.

4.2.3. Dachy z pochyleniem o wartości mniejszej niż 2% 
(~1o) są konstrukcjami specjalnymi i powinny być brane 
pod uwagę jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Dachy 
i rynny ze spadkiem o wartości poniżej 2% wymagają 
zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych 
w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zastoisk 
wody (patrz 6.6 i 6.7). 

4.3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnej 
dachu

4.3.1. Izolacja wodochronna dachu ma za zadanie 
ochronę znajdującej się pod nią konstrukcji przed pene-
tracją wody. Typ zastosowania izolacji, materiał, liczba 
warstw oraz ich układ, a także metoda wykonania mu-
szą zostać zoptymalizowane, aby ostatecznie zapewnić 
pożądany efekt. 

4.3.2. Właściwości materiałowe (izolacji wodochronnej) 
nie mogą ulegać zmianie pod wpływem takich czynni-
ków jak: słońce, woda, wiatr oraz pozostałych wpływów 
atmosferycznych, a także możliwych mikroorganizmów. 

4.3.3. Hierarchia wymagań oraz oddziaływań w zakre-
sie izolacji wodochronnej powinna być wzięta pod uwa-
gę zarówno w fazie projektowania i przygotowywania 
specyfikacji materiałowych nie tylko w odniesieniu do 
budynku jako całości, ale również w odniesieniu do sys-
temu dachowego.

4.4. Uwarunkowania pogodowe

Izolacja wodochronna może być wykonywana tylko  
w odpowiednich warunkach pogodowych, chyba, że za-
pewnione zostały odpowiednie środki ochronne. Kwe-
stie związane z realizacją robót dekarskich powinny być 
uzgodnione z Kierownictwem Budowy w czasie prowa-
dzenia tego rodzaju robót.

Do warunków niesprzyjających wykonywaniu izolacji 
przeciwwodnych należy zaliczyć temperatury poniżej 
+5oC, a także wysoką wilgotność powietrza, opady 
deszczu lub śniegu, oblodzenie i wiatr.

4.5. Podatność na obróbkę i odporność

4.5.1. Materiały zastosowane do wykonania izolacji wo-
dochronnej muszą zapewniać możliwość kompletnego 
wykonania warstwy izolacji wodochronnej w normalnych 
warunkach budowy.
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4.5.2. Przy stosowaniu różnorodnych materiałów należy 
zapewnić ich długookresową kompatybilność, szczegól-
nie pod względem trwałości chemicznej, trwałości po-
łączeń oraz odporności na naprężenia spowodowane 
czynnikami mechanicznymi oraz termicznymi.

4.5.3. Materiały w postaci zrolowanej powinny posiadać 
równe krawędzie oraz stałą szerokość na długości po 
rozwinięciu materiału na równej powierzchni.

5. Części nośne przekrycia dachu

5.1. Informacje ogólne

5.1.1. Poniższe wymagania mogą wykraczać poza te 
sformułowane w innych przepisach i regulacjach w tym 
zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż są one trak-
towane jako niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia całego pokrycia dachowego.

5.1.2. Powierzchnie przeznaczone pod izolację wodo-
chronną dachu muszą znajdować się w przedziale do-
puszczalnych wartości budowlanych zgodnie z przepi-
sami krajowymi. Muszą poza tym zachowywać ciągłość 
oraz być oczyszczone z ciał obcych i zanieczyszczeń 
przed położeniem izolacji wodochronnej dachu.

5.1.3. Część nośna przekrycia musi odpowiadać wyma-
ganiom stawianym przez odpowiednie przepisy tech-
niczno – budowlane oraz normy, a także być stabilna 
oraz oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń przed 
rozpoczęciem robót dekarskich.

5.1.4. Szczeliny dylatacyjne powinny być odpowiednio 
zaplanowane i usytuowane przez projektanta widocznie.

5.1.5. Warstwy kształtujące spadki usytuowane poniżej 
warstwy paraizolacyjnej nie powinny być uwzględniane 
jako warstwy izolacji termicznej, chyba, że zostało to 
odpowiednio udokumentowane w obliczeniach cieplno-
wilgotnościowych dla przegrody. 

5.1.6. Wpusty odwadniające powinny być zlokalizowane 
w najniższych punktach pokrycia dachowego (patrz 10.7). 

5.2. Stropy betonowe

5.2.1. Stropy monolityczne

Betonowe stropy wykonywane bezpośrednio na budo-
wie powinny być w pełni wytrzymałe, a wymiary zgodne 
z projektem. 

Powierzchnia stropu powinna być czysta, gładka oraz 
wolna od różnego rodzaju rys, ostrych krawędzi oraz 
wystającego z betonu kruszywa.

5.2.2. Stropy prefabrykowane

5.2.2.1. Powierzchnie z prefabrykatów betonowych mu-
szą po ułożeniu tworzyć ciągłą powierzchnię. Szczeliny 

pomiędzy płytami należy wypełnić. Otwarte szczeliny,  
w które mogą zapaść się paroizolacja lub izolacja wodo-
chronna dachu, muszą zostać przykryte, np. odpornymi 
na korozję pasami blachy, które należy zabezpieczyć 
przed przemieszczeniem.

5.2.2.2. Płyty z betonu komórkowego (lub innego mate-
riału o mocno porowatej strukturze) powinny być przed 
wykonaniem dalszych warstw pokryte (wyrównane) od-
powiednią, zapewniającą właściwe zespolenie z podło-
żem, zaprawą cementową.

5.2.2.3. W przypadku układania warstw izolacji wodo-
chronnej na płytach prefabrykowanych zaleca się, aby 
na pasach o szerokości około 20 cm, wzdłuż skrajnych 
krawędzi powierzchni stropów z płyt prefabrykowanych 
nie przyklejać ułożonej izolacji wodochronnej. 

W przypadku elementów prefabrykowanych o znacz-
nych gabarytach (np. płyty o przekroju poprzecznym 
typu TT) powyższą zasadę należy stosować w przypad-
ku wszystkich szczelin, chyba że wymagane jest zasto-
sowanie innych rozwiązań.

5.2.2.4. Rozpoczęcie robót dekarskich na stropach 
z elementów prefabrykowanych powinno być potwier-
dzone oficjalnie przez Kierownictwo Budowy. Należy 
unikać wszelkich obciążeń skupionych oraz uderzeń.  
W przypadku konieczności przyłożenia obciążeń sku-
pionych należy stosować odpowiednie podkłady zapew-
niające rozłożenie obciążenia na większą powierzchnię.

5.3. Stropy drewniane

5.3.1. Informacje ogólne

5.3.1.1. Wymagania dotyczące konstrukcji stropu drew-
nianego powinny odpowiadać adekwatnym wymaga-
niom normowym mającym zastosowanie w danym kraju.

5.3.1.2. Grubość części nośnej przekrycia dachu wy-
konana z elementów drewnianych (lub drewnopochod-
nych) łączonych łącznikami (na gwoździe) nie może być 
mniejsza niż 2,2 cm.

5.3.2. Stropy drewniane układane z płyt (desek) na 
tzw. pióro i wpust. 

5.3.2.1. Elementy stropu drewnianego wykonanego 
z płyt (desek) układanych na tzw. pióro i wpust powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm krajowych.

5.3.2.2. Szerokości płyt stosowanych do tego typu stro-
pów powinna wynosić od 8 do 16 cm.

5.3.2.3. Zastosowane środki chemiczne do ochrony 
drewna oraz metoda ich zastosowania nie powinny  
w żaden sposób wpływać negatywnie na ułożone powy-
żej warstwy izolacji wodochronnej (oraz wszelkie inne 
warstwy). W razie konieczności należy zastosować od-
powiednią warstwę rozdzielczą.
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5.3.3. Panele i płyty z materiałów drewnopochodnych

5.3.3.1. Panele lub płyty wykonane z materiałów drew-
nopochodnych powinny spełniać wymagania odpowied-
nich przepisów oraz norm krajowych.

5.3.3.2. Długość tych elementów nie powinna być więk-
sza niż 250 cm. 

5.3.3.3. W celu uniknięcia zastoin wodnych, spadek da-
chu powinien wynosić co najmniej 2% (~1°). Płyty z ma-
teriałów drewnopochodnych bezpośrednio po położeniu 
należy chronić przed wpływem czynników atmosferycz-
nych przez pokrycie dachu lub zastosowanie innych 
środków.

5.3.3.4. Ze względu na rozszerzalność tego rodzaju ma-
teriałów pod wpływem wilgoci wynoszącą ok. 0,2 cm/m 
zaleca się, aby płyty były układane z zachowaniem od-
powiednich szczelin na ich połączeniach wynoszących 
ok. 0,2cm na każdy metr długości płyty.

5.3.3.5. W przypadku, gdy dana płyta nie posiada pod-
parcia na wszystkich krawędziach, połączenia pomię-
dzy płytami powinny być wykonane na pióro i wpust.

5.3.3.6. Deski należy układać z przerwą w postaci 
szczeliny pomiędzy sobą. Połączenia desek listwą są 
niedopuszczalne. 

5.3.3.7. Deskowanie musi być przykryte warstwą roz-
dzielczą przenoszącą obciążenia z sąsiednich desek. 

5.4. Stropy stalowe (z blachy)

5.4.1. Stropy wykonane z blach powinny spełniać kra-
jowe wymagania zarówno w zakresie właściwości ma-
teriałowych, wymiarowych itp. jak również być ułożone 
zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami  
i normami. 

5.4.2. Ugięcie stropu wykonanego z blach stalowych nie 
powinno przekraczać L/300 w przęsłach środkowych 
(gdzie L – rozpiętość przęsła/rozstaw podpór). W przy-
padku dachów o spadku poniżej 2% (~1o), możliwość 
powstawania zastoisk wody może prowadzić do dodat-
kowych zwiększonych ugięć.

5.4.3. Ze względu na układanie izolacji wodochronnej 
na blasze, jej grubość nie powinna być mniejsza niż 
0,088 cm. Stosowanie cieńszych poszyć blaszanych 
może spowodować ich deformacje. W związku z tym 
zaleca się stosowanie odpowiednich środków zarad-
czych.

5.4.4. Obciążenia skupione o wadze ponad 100kg (np. 
materiały budowlane, narzędzia, urządzenia itp.) po-
winny być składowane tymczasowo poza powierzchnią 
stropu wykonanego z blachy trapezowej na odpowied-
nich płytach rozkładających obciążenie skupione na 
większą powierzchnię.

5.4.5. Górna powierzchnia „fali” blach trapezowych 
musi być pozioma na całej powierzchni instalowanego 
pokrycia dachowego. Zgodnie z Europejskimi Norma-
mi, tolerancja dotycząca różnicy w poziomie górnych 
powierzchni fal blach trapezowych wynosi 0,2 cm  
w przypadku klejonych systemów izolacji przeciwwod-
nych.

5.4.6. Ugięcie (odkształcenie) od obciążenia ciężarem 
własnym stropu z blachy mierzone w kierunku ukośnym 
w stosunku do rozpiętości przęsła nie powinno wynosić 
więcej niż 0,3 cm w przypadku klejonych systemów izo-
lacji przeciwwodnych (patrz 8.4.2).

5.4.7. Ewentualnie nagromadzona woda w dolnej czę-
ści stropu z blachy trapezowej może być odprowadzona 
poprzez uprzednio wykonane otwory odwadniające.

5.4.8. Wpusty odwadniające należy zlokalizować w naj-
niższych punktach połaci dachowych (patrz 10.7).

5.4.9. W przypadkach, gdy przez strop wykonany z bla-
chy trapezowej przeprowadzane są rury odwadniające 
(albo wpusty) lub inne media, takie przejścia należy 
dodatkowo wzmocnić przez ich obramowanie zgodne  
z odpowiednimi wymaganiami.

5.4.10. W miejscach, gdzie strop wykonany z blachy 
jest szczególnie narażony na oddziaływania spowodo-
wane na przykład siłami wiatrowymi, niedopuszczal-
ne jest wykonywanie żadnych modyfikacji w układzie 
blach lub wykonywanie otworów bez uprzedniego 
sprawdzenia tego w obliczeniach statyczno-wytrzyma-
łościowych.

5.4.11. W przypadku stropów wykonanych z blach, na-
leży liczyć się ze znacznymi wartościami ruchów i prze-
mieszczeń pomiędzy samym stropem, a powierzchnia-
mi pionowymi (ścianami) itp. (ze względu na obciąże-
nia termiczne). Tego typu ruchy mogą mieć negatywny 
wpływ na warstwę izolacji wodochronnej. Z tego wła-
śnie względu projektant dachu powinien odpowiednio 
zaplanować ewentualne podpory, elementy wzmacnia-
jące itp.

5.4.12. Do wykonywania stropów z blach, należy sto-
sować tylko i wyłącznie blachy antykorozyjne, zgodnie  
z odpowiednimi wymaganiami krajowymi.

5.4.13. Zastosowania ewentualnych środków gruntują-
cych polepszających przyczepność izolacji wodochron-
nej do podłoża (blachy) nie traktuje się jako elementu 
ochrony antykorozyjnej stropu.

5.4.14. W przypadku dachów, których część nośna 
przekrycia wykonana jest z blach, zaleca się stosowanie 
paroizolacji. W przypadku klimatyzowanych budynków, 
gdzie temperatura wewnętrzna jest na poziomie +20oC 
oraz wilgotność względna na poziomie 60%, stosowa-
nie paroizolacji jest niezbędne.
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6. Elementy izolacji wodochronnej, wymagania i sto-
sowanie

6.1. Środki gruntujące

6.1.1. Wymagania

Środki gruntujące powinny polepszać właściwości zwią-
zane z przyklejaniem się właściwej warstwy izolacji wo-
dochronnej do podłoża w czasie jej układania.

6.1.2. Stosowanie 

Środki gruntujące mogą być stosowanie tylko na części 
lub na całej powierzchni pokrycia dachowego. Nakłada-
nie może odbywać się za pomocą pędzli, wałków lub 
metodą natryskową. Powierzchnia powinna być czysta 
oraz sucha.

Przed rozpoczęciem dalszych robót dekarskich nałożo-
ny środek gruntujący powinien wyschnąć.

6.2. Warstwa rozdzielająca i wyrównująca

6.2.1. Wymagania

Warstwy rozdzielające oraz wentylujące powinny być 
używane w celu:

 - przykrycia drobnych rys, pęknięć, szczelin, połą-
czeń itp. w podłożu, np.: betonowym i drewnia-
nym,

 - oddzielenia warstwy znajdującej się bezpośred-
nio pod warstwą izolacji wodochronnej przed 
ewentualnymi nierównościami, ostrym zakoń-
czeniom lub chemicznym  oddziaływaniem pod-
łoża na warstwę izolacji wodochronnej.

6.2.2. Stosowanie

Warstwy rozdzielające oraz wentylujące mogą być:
 - układane luźno lub częściowo przyklejone (przy-

mocowane) punktowo lub liniowo (patrz 6.3),
 - wykonane z perforowanej warstwy papy bitu-

micznej zbrojonej włóknem szklanym,
 - wykonane z takich materiałów jak: folia PE, maty 

wykonane z włókien plastikowych, maty pianko-
we, natłuszczony papier, maty z włókna szklane-
go, materiały rolowe itp.

6.3. Warstwa do regulacji przepływu pary wodnej 
(paroizolacja)

6.3.1. Wymagania

6.3.1.1. Paroizolacja zapobiega dyfuzji pary wodnej po-
wodującej uszkodzenie całego układu warstw dachowych 
(oraz obniżenie przede wszystkim ich właściwości termo-
izolacyjnych). Warstwa ta jest niezbędna w przypadku 
dachów niewentylowanych. W konstrukcjach dachowych, 
warstwa wiatroszczelna ma na celu uniemożliwienie wpły-
wania powietrza z zewnątrz do wnętrza przegrody.

6.3.1.2. Projektant powinien określić wymagania doty-
czące właściwości warstwy paroizolacji bazując m.in. 
na (normowych) wartościach temperatur zewnętrznych 
oraz wewnętrznych oraz na poziomie wilgotności gene-
rowanej wewnątrz budynku oraz inne niezbędne czynni-
ki mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dachu.

Jeżeli warstwa paroizolacji stanowi jednocześnie war-
stwę szczelną, powinna ona być ułożona oraz uszczel-
niona w odpowiedni sposób na połączeniach arkuszy, 
wykończeniach na powierzchniach pionowych, przebi-
ciach itp.

6.3.1.3. Wartość oporu dyfuzyjnego dla paroizolacji obli-
cza się ze wzoru: sd = µ x d, gdzie μ - współczynnik opo-
ru dyfuzyjnego, zaś d – grubość warstwy paraizolacji.  
W obliczeniach nie uwzględnia się dodatkowych grubo-
ści na przykład ze względu na stosowanie kleju itp.

6.3.1.4. Zastosowanie warstwy paroizolacji mającej 
wartość oporu dyfuzyjnego przynajmniej Sd=100 m wraz 
z odpowiednią warstwą izolacji termicznej zapewnia 
odpowiednie wymagania cieplno – wilgotnościowe dla 
wnętrza nieklimatyzowanych pomieszczeń mieszkal-
nych lub biurowych, bez konieczności wykonywania ob-
liczeń sprawdzających.

6.3.1.5. W przypadku, gdy dodatkowa warstwa izolacji 
termicznej jest stosowana w połączeniu na przykład  
z samo-izolującym się podłożem (np. wykonanym z be-
tonu komórkowego lub napowietrzonego), wykonanie 
obliczeń cieplno – wilgotnościowych sprawdzających 
konieczność zastosowania paroizolacji jest niezbędne.

6.3.1.6. W przypadku konstrukcji dachów wentylowa-
nych warstwa paroizolacji zminimalizuje cyrkulację po-
wietrza z wnętrza budynku do pustki wentylacyjnej po-
krycia dachowego.

6.3.2. Stosowanie

6.3.2.1. Paroizolacja musi spełniać wymagania przed-
stawione w PN-EN-13970 „Elastyczne wyroby wodo-
chronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. 
Definicje i właściwości” lub PN-EN-13984 „Elastyczne 
wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wod-
nej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właści-
wości”. Materiały stosowane jako paroizolacja to:

 - zgrzewane arkusze papy bitumicznej,
 - izolacja wodochronna z papy bitumicznej,
 - warstwy wyrównujące ciśnienie pary wodnej,
 - folie paroizolacyjne z PE,
 - folie paroizolacyjne z PVC,

Materiały na bazie tekstyliów nie nadają się do stosowa-
nia jako warstwy paroizolacji.

6.3.2.2. Część nośna przekrycia dachu powinna być 
szczelna powietrznie (np. beton). W przeciwnym razie 
należy zaprojektować oraz zastosować odpowiednią ba-
rierę szczelną powietrznie. Odpowiednio zastosowana 
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warstwa paroizolacji może również spełniać tą rolę pod 
warunkiem jej właściwego ułożenia. Zakłady pomiędzy 
kolejnymi arkuszami powinny być uszczelnione. Warstwy 
szczelne powietrznie powinny być również w sposób 
szczelny połączone ze wszystkim powierzchniami piono-
wymi (wykończeniami) oraz przejściami przez te warstwy.

6.3.2.3. Warstwa paraizolacji może być luźno układa-
na lub częściowo albo całkowicie przyklejona do pod-
łoża (por. p. 7.2 oraz 8). Połączenia zakładkowe mu-
szą być w pełni sklejone (uszczelnione). W przypadku 
stosowania do wykonania paroizolacji folii PE, połą-
czenia zakładkowe muszą być w pełni uszczelnione  
z zastosowaniem odpowiedniej taśmy klejącej.

6.3.2.4. Warstwy paroizolacji wykonane z materiałów 
bitumicznych ze zbrojeniem wykonanym z aluminium, 
w przypadku ich układania na podłożu betonowym, po-
winny być w pełni przyklejone do perforowanej papy bi-
tumicznej na osnowie z włókniny szklanej lub warstwy 
papy bitumicznej.

6.3.2.5. Warstwę paroizolacji należy wyprowadzać od-
powiednio uszczelniając na zakończeniu na wszystkich 
powierzchniach pionowych (zarówno w przypadku wy-
kończeń na attykach, przebiciach itp.) do poziomu gór-
nej  krawędzi ułożenia warstwy izolacji termicznej.

6.3.2.6. Warstwy paroizolacyjne wykonane z pap bitu-
micznych mogą być tymczasowo użytkowane jako war-
stwy izolacji wodochronnej (do czasu wykonania pozo-
stałych warstw pokrycia dachowego).

6.3.2.7. Zaleca się układanie warstwy paroizola-
cji na podłożach wykonanych z blach trapezowych.  
W przypadku, gdy przy tego typu robotach stosuje się 
przyklejanie paroizolacji, należy je wykonać na tzw. gór-
nych falach blachy trapezowej z zastosowaniem odpo-
wiedniego kleju (por. p. 8.4.2.). W przypadku, gdy do 
montażu paroizolacji stosuje się palniki (np. przy ukła-
daniu paroizolacji z papy bitumicznej), należy zwrócić 
szczególną uwagę aby nie doprowadzić do uszkodzenia 
warstwy antykorozyjnej blachy.

6.3.2.8. W przypadku, gdy część nośna przekrycia da-
chu mocowana jest do konstrukcji dachu za pomocą 
gwoździ (lub innych podobnych łączników) (np. stropy 
z płyt drewnopochodnych itp.), powinna zostać zastoso-
wana dodatkowa warstwa rozdzielająca pomiędzy nią,  
a warstwą paroizolacji.

6.4. Izolacja cieplna

6.4.1. Wymagania

6.4.1.1. Przy wykonywaniu (i projektowaniu) warstw 
izolacji cieplnej należy stosować się do obowiązujących  
w danym kraju przepisów budowlanych w oparciu o 
Normy Europejskie stosowania izolacji cieplnych. Spisy 
Norm Europejskich znajdujących się w zbiorach Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego.

6.4.1.2. Warstwa izolacji termicznej pokrycia dachowe-
go stanowi bardzo istotny element mający wpływ na 
ochronę energetyczną obiektu budowlanego. 

6.4.1.3. Instalacja izolacji cieplnej ma na celu:
 - zmniejszenie strat ciepła oraz wpływu obniżania 

się temperatury wewnętrznej w budynku,
 - zredukowanie do minimum powstawania w kon-

strukcji nośnej dachu wszelkiego rodzaju rys, 
naprężeń oraz przemieszczeń spowodowanych 
zmianami temperatury zewnętrznej,

 - ochronę, w połączeniu z odpowiednio ułożoną 
warstwą paroizolacji, układu warstw dachowych 
przed wystąpieniem nadmiernej kondensacji 
pary wodnej wewnątrz pokrycia dachowego,

 - oszczędność zużycia energii (niezbędnej do 
ogrzewania lub chłodzenia wnętrza budynku) 
jak również poprawę komfortu wewnątrz budyn-
ku.

6.4.1.4. Minimalne wymogi dotyczące wymagań termo-
izolacyjnych, jakie muszą spełniać zaprojektowane da-
chy są określone w odpowiednich Przepisach Technicz-
no-Budowlanych.

6.4.1.5. Wymagania dotyczące wykonania oraz ewen-
tualnych naprężeń występujących w warstwie izolacji 
termicznej powinny być rozważone przez projektanta  
w czasie projektowania pokrycia dachowego.

6.4.1.6. Materiały stosowane do wykonania izolacji ter-
micznej powinny: być odporne na działanie skrajnych 
wartości temperatur, nie ulegać pomarszczeniu, być 
odporne na działanie korzeni (w przypadku dachów 
odwróconych) oraz na uderzenia, a także powinny być 
stałe wymiarowo.

6.4.1.7. Płyty izolacyjne posiadające tzw. pióra i wpusty 
redukują możliwość występowania mostków termicz-
nych na połączeniach pomiędzy płytami. W szczegól-
nych przypadkach połączenia te powinny zapewniać 
również możliwość ewentualnych przemieszczeń spo-
wodowanych rozszerzalnością termiczną.

6.4.1.8. Sztywne piankowe płyty termoizolacyjne nie po-
winny mieć powierzchni większej niż 1m2 w przypadku 
klejonych systemów dachowych. Długość każdej z kra-
wędzi sztywnych piankowych płyt termoizolacyjnych nie 
powinna być większa niż 1,25 m (ewentualnie zgodnie 
z zaleceniami producenta).

6.4.1.9. Materiały termoizolacyjne zlokalizowane pod 
warstwą paroizolacji (np.: lekki beton lub pustki niewen-
tylowane) mogą powodować występowanie wewnętrz-
nej kondensacji pary wodnej w tych warstwach. 

6.4.2. Wykonanie

6.4.2.1. Izolacja termiczna w postaci płyt lub materiału 
zrolowanego może być całkowicie lub częściowo przy-
klejana do podłoża (biorąc pod uwagę zapisy z rozdzia-
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łu 8 – Wytrzymałość na odrywanie spowodowane siłami 
wiatru), mocowana mechanicznie albo luźno ułożona. 
Podczas układania warstwy izolacji termicznej należy 
ściśle stosować się do zaleceń producenta danego ma-
teriału.

6.4.2.2. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego bez odpo-
wiedniej spodniej warstwy zabezpieczającej przed wy-
soką temperaturą powinny być przyklejane do podłoża 
z wykorzystaniem środka klejącego stosowanego na 
zimno (patrz 7.2.).

6.4.2.3. Płyty ze szkła piankowego powinny być przy-
klejane do podłoża przy pomocy kleju bitumicznego 
lub przy pomocy innego środka klejącego w przypadku 
układania na ciągłej, jednorodnej powierzchni (por. p. 
6.5.2.). W przypadku układania bezpośrednio na stro-
pie, podłoże musi być odpowiednio wypoziomowane  
i gładkie. 

6.4.2.4. Płyty izolacyjne lub izolacja termiczna w posta-
ci materiałów zrolowanych powinna być układana ze 
szczególnym uwzględnieniem sposobu ułożenia w miej-
scach połączeń płyt lub rolek. W związku z tym frag-
menty izolacji w miejscach spoin powinny do siebie ści-
śle przylegać, zaś spoiny powinny być naprzemienne. 
Biorąc pod uwagę dopuszczalne tolerancje wymiarowe 
tego typu materiałów niemożliwe jest całkowite uniknię-
cie otwartych szczelin pomiędzy fragmentami izolacji. 
Zmiany temperatury mogą mieć niewielki wpływ na wy-
miary tego typu materiałów.

6.4.2.5. Izolacja termiczna z materiałów rolowanych lub 
sztywne płyty izolacyjne na stropach z blachy trapezo-
wej powinny być układane wzdłuż kierunku przebiegu 
fałd blachy (zgodnie z wytycznymi producenta).

6.4.2.6. Płyty izolacyjne ułożone bezpośrednio pod 
lub nad warstwą izolacji termicznej nie powinny mieć 
żadnych kanałów wentylacyjnych itp. na ich górnej po-
wierzchni (stykającej się z izolacją przeciwwodną).

6.4.2.7. W przypadku, gdy izolacja termiczna wykonana 
jest z materiału, który nie zachowuje stałych wymiarów 
pod wpływem zmian temperatury (np. polistyren eks-
trudowany) i który może w związku z tym wywoływać 
naprężenia w warstwie izolacji wodochronnej, należy 
stosować odpowiednią warstwę rozdzielającą warstwę 
izolacji termicznej od warstwy izolacji wodochronnej 
(por. p. 6.5.2.)

6.4.2.8. W przypadku, gdy konieczne jest układanie 
papy przy pomocy palnika na płytach polistyrenowych, 
płyty te powinny posiadać fabrycznie wykonaną warstwę 
ochronną  z papy wraz z odpowiednimi zakładkami. Za-
kładki te nie powinny być ze sobą łączone w jakikolwiek 
sposób (np. poprzez klejenie) (por. p. 6.6 (7) – dla ma-
teriałów rolowanych).

6.4.2.9. Spadki dachów mogą być ukształtowane po-
przez zastosowanie odpowiednich kształtek wykona-

nych z materiału izolacyjnego lub z lekkiej zaprawy uło-
żonej nad warstwą paraizolacji.

6.4.2.10. W przypadku, gdy warstwa izolacji termicz-
nej ułożona jest ponad warstwą izolacji wodochronnej, 
poddawana jest oddziaływaniu czynników atmosferycz-
nych (m.in. opady deszczu). W związku z tym należy 
stosować odpowiednie materiały (np. polistyren eks-
trudowany) charakteryzujące się bardzo niską nasią-
kliwością. Dla tego typu systemów dachowych (dachy 
odwrócone) powinny być stosowane obowiązujące  
w danym kraju Przepisy Techniczno – Budowlane oraz 
odpowiednie normy.

Ważne informacje:
 - Izolacja termiczna układana nad warstwą izolacji wo-

dochronnej wymaga stabilnego podłoża (np. strop 
betonowany).

 - W przypadku, gdy izolacja układana jest w jednej 
warstwie, musi mieć felc.

 - Należy stosować odpowiednie warstwy rozdzielające 
ponad warstwą izolacji termicznej, np. maty drenażo-
we, geowłókniny itp., zapobiegające penetracji zanie-
czyszczeń (w szczególności pyłów itp.) pod warstwę 
izolacji termicznej.

 - Izolacja termiczna, ze względu na siły wiatrowe, musi 
być balastowana.

 - Odwodnienie dachu powinno być zaprojektowane 
w taki sposób, aby nie dopuścić do występowania 
wody pod warstwą izolacji termicznej. Jeżeli jest to 
konieczne, powinny zostać ukształtowane odpowied-
nie spadki.

 - W przypadku braku możliwości uniknięcia przepły-
wu wód opadowych pod warstwą izolacji cieplnej,  
(i związane z tym obniżenie rzeczywistej izolacyjno-
ści termicznej płyt izolacyjnych) należy wprowadzić 
odpowiednie poprawki do obliczeń cieplno – wilgot-
nościowych oraz ewentualnie zwiększyć grubość 
warstwy izolacji termicznej.

 - Zastosowane ponad warstwą izolacji termicznej 
maty filtracyjne powinny być materiałami „oddycha-
jącymi” (zapewniającymi możliwość wentylacji war-
stwy).

6.4.2.11. W celu zwiększenia izolacyjności termicznej 
istniejących dachów możliwe jest wykonywanie dodat-
kowej warstwy izolacji termicznej ponad warstwą izolacji 
wodochronnej.

6.4.2.12. W przypadku blach trapezowych należy 
uwzględnić konieczne przekrycie rozpiętości między 
górnymi półkami. Dlatego minimalna grubość termo-
izolacji powinna być dobrana zgodnie z poniższą ta-
belą. Stosowanie cieńszych warstw izolacji może być 
brane pod uwagę ze względów statyczno-wytrzymało-
ściowych, należy jednak wtedy wziąć pod uwagę wła-
ściwości paroizolacji. Należy również brać pod uwagę 
wymagania krajowe oraz wytyczne producentów. Od-
nośnie układania warstw izolacji cieplnej na stropach  
z blach trapezowych należy również uwzględniać zapisy 
w p.7.2. oraz 8.4.2. 
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6.5. Przestrzeń wyrównująca ciśnienie pary i/lub 
warstwa rozdzielająca

6.5.1. Wymagania

Przestrzeń wyrównująca ciśnienie pary jest spójną 
warstwą powietrza pod izolacją wodochronną. Ma za 
zadanie rozprowadzać i zmniejszać miejscowe ciśnie-
nie pary, powstające z miejscowej lub dostającej się  
z zewnątrz wilgoci podczas ocieplenia. Poza tym po-
winna umożliwiać ruchliwość wewnętrzną izolacji wo-
dochronnej, spowodowaną zmianami temperatury, oraz 
zmniejszać przenoszenie ruchów i naprężeń z warstw 
leżących poniżej.

6.5.2. Wykonanie

6.5.2.1. Wyrównanie ciśnienia pary wodnej pod izolacją 
wodochronną osiąga się przez luźne położenie albo na-
klejenie punktowo lub przerywanymi liniami pierwszej 
warstwy izolacji wodochronnej oraz przez zapobieganie 
jej całopowierzchniowemu sklejeniu. W tym celu można 
na spodniej stronie wysypać gruby żwir lub zastosować 
inne warstwy rozdzielające.

6.5.2.2. W przypadku termoizolacji z włókien mineral-
nych lub innych materiałów izolacyjnych dopuszcza-
jących dyfuzję, wyrównanie ciśnienia pary wodnej na-
stępuje wewnątrz izolacji cieplnej. Dlatego na takich 
materiałach izolacje wodochronne mogą być również 
naklejane na całej powierzchni.

6.5.2.3. Gdy stosowane są płyty termoizolacyjne, któ-
rych zmiana długości pod wpływem temperatury może 
mieć szkodliwy wpływ na izolację wodochronną (np. pły-
ty z pianki sztywnej o wysokiej gęstości objętościowej), 
wówczas na całej powierzchni należy rozdzielić izolację 

wodochronną od warstwy izolacji cieplnej. Przy izola-
cjach wodochronnych z pap bitumicznych jako warstwę 
rozdzielającą można stosować np. papier olejowany lub 
włókninę poliestrową (patrz 6.2.2.).

6.5.2.4. Izolację wodochronną należy przyklejać na 
szkle piankowym na całej powierzchni, bez tworzenia 
warstwy wyrównującej ciśnienie pary.

6.6. Izolacja wodochronna dachów za pomocą mem-
bran bitumicznych

6.6.1. Określenie „membrany bitumiczne” odnosi się za-
równo do produktów typowo bitumicznych, jak również 
produktów bitumicznych modyfikowanych polimerami 
itp.

6.6.2. Należy stosować tylko i wyłącznie membrany 
zgodne z wymaganiami przedstawionymi w obowiązu-
jących normach.

6.6.3. Wykonywanie izolacji wodochronnej z membra-
ny bitumicznej powinno być wykonywane w postaci 
jedno- lub wielowarstwowej w zależności od zasad wy-
konywania tego typu izolacji w oparciu o przedmiotowe 
normy. 

6.6.4. W przypadku wykonywania pojedynczej warstwy 
izolacji wodochronnej z membrany bitumicznej, produkt, 
który jest stosowany musi w pełni odpowiadać wymaga-
niom i właściwościom dla tego typu pokrycia dachowe-
go (jednowarstwowego).

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące 
wymagania dotyczące:

 - szczelnego i bezpiecznego zakładu sąsiadują-
cych arkuszy,

Tabela 2: Grubości minimalne na stalowych blachach trapezowych

Odległość w świetle między  
górnymi pólkami

Materiał do izolacji cieplnej
grubość minimalna

w mm
w mm

EPS PUR MW CG

70 40 40 50 40

100 50 50 80 50

130 60 60 100 60

150 70 60 120 70

160 80 70 120 80

170 90 80 140 90

180 100 80 140 90
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 - zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz 

 - odpowiednio równoważnego poziomu ochrony 
na oddziaływania klimatyczne jak dla wielowar-
stwowej izolacji wodochronnej.

6.6.5. W przypadku stosowania wielowarstwowych 
systemów izolacji wodochronnej, warstwa membra-
ny modyfikowana polimerem powinna być stosowana 
jako warstwa wierzchnia. Poszczególne warstwy izola-
cji wodochronnej powinny być układane w tym samym 
kierunku z zastosowaniem odpowiedniego przesunięcia  
w połączeniach arkuszy tej samej warstwy. Poszczegól-
ne warstwy izolacji powinny być do siebie przygrzane na 
całej powierzchni. Zaleca się również, aby w przypadku 
systemów wielowarstwowych sprawdzona została dłu-
gookresowa kompatybilność ułożonych warstw. 

6.6.6. Papy bitumiczne typu APP (plastomerowe) są 
produkowane jako termozgrzewalne. W przypadku, gdy 
taki rodzaj papy jest stosowany w połączeniu z innym 
rodzajem bitumu, może okazać się, że materiały są nie-
kompatybilne.

6.6.7. Papy bitumiczne stosowane jako laminat na war-
stwach izolacyjnych wykonanych z materiałów rolowa-
nych lub składanych mogą być traktowane jako warstwa 
izolacji wodochronnej jedynie wtedy, gdy odpowiadają 
kryteriom papy wierzchniego krycia i są dostarczane  
w postaci zrolowanej w arkuszach o długości min. 2,5 m. 
Zakłady na połączeniach arkuszy powinny mieć szero-
kość min. 8 cm i być w pełni zespolone.

6.6.8. Papy bitumiczne na osnowie w postaci włókna 
szklanego lub podobne mające niższą wartość wytrzy-
małości na rozciąganie oraz wydłużenia przy zerwaniu 
mogą być używane jedynie jako warstwy dodatkowe.

6.6.9. Papy bitumiczne z osnową z taśm metalowych 
dopuszczalne są tylko do izolacji wodochronnej dachów 
przeznaczonych pod ruch pojazdów albo uprawę zieleni 
dachowej.

6.6.10. Papy bitumiczne zbrojone materiałami tek-
stylnymi nie mogą być użyte w materiałach wodo-
chronnych 

6.6.11. W przypadku dachów o pochyleniu mniejszym 
niż 2% (które należy traktować jako konstrukcje spe-
cjalne i które mogą być stosowane w przypadkach 
wyjątkowych), może okazać się konieczne zastoso-
wanie jednej lub dwóch warstw papy bitumicznej pod 
wierzchnią warstwą papy modyfikowanej polimerem. 
Zaleca się również zastosowanie ciężkiego materiału 
ochronnego (np.: żwiru) (por. p. 9). W podobny sposób 
zaleca się konstruować również koryta odwadniające 
posiadające również spadek o wartościach nie prze-
kraczających 2%.

6.7. Izolacje wodochronne z tworzyw sztucznych  
i kauczuku

6.7.1. We wszystkich ustępach pod pojęciem „tworzywa 
sztuczne” rozumie się membrany z tworzyw sztucznych 
i kauczuku.

6.7.2. Zaleca się stosowanie wyłącznie membran zgod-
nie z obowiązującymi w danym kraju normami (patrz 
Aneks nr 2). 

6.7.3. Izolacje wodochronne wykonane z membran 
z tworzyw sztucznych zasadniczo wykonuje się jako jed-
nowarstwowe.

6.7.4. W przypadku stosowania danego materiału (pro-
duktu) do wykonania jednowarstwowej izolacji wodo-
chronnej, musi on całkowicie spełniać wymagania oraz 
właściwości materiału wodochronnego. Szczególna 
uwaga musi zostać zwrócona na takie wymagania jak:

 - dokładność oraz szczelność wykonania zakła-
dów pomiędzy arkuszami;

 - zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami mechanicznymi;

 - odpowiednie zabezpieczenie (i odporność) przed 
wpływem czynników pogodowych – takie samo 
jak w przypadku systemów wielowarstwowych.

6.7.5. Ze względu na podłoże, na którym jest układana 
izolacja (np.: podłoże betonowe), może okazać się ko-
nieczne zastosowanie warstwy rozdzielczej z materiału 
tekstylnego. W przypadku, gdy stosowana membrana 
nie posiada fabrycznie wykonanej warstwy rozdzielczej 
(zespolonej z membraną), należy zastosować odpo-
wiednią warstwę poliestrowej włókniny rozdzielającej 
pod warstwą membrany (por. p. 5)

6.7.6. W przypadku, gdy izolacja wodochronna nie jest 
kompatybilna z innymi warstwami (np.: membrana wy-
konana z PVC ułożona na izolacji z polistyrenu lub na 
drewnianym impregnowanym podłożu) konieczne jest 
ułożenie odpowiedniej warstwy rozdzielającej – takiej 
jak na przykład mata szklana (o gramaturze 120 g/m2).

6.7.7. W przypadku występowania wysokich wartości na-
prężeń mechanicznych, na przykład pod przejściami dla 
pieszych, na powierzchniach obciążonych ciężkim ruchem 
lub pod zielenią dachową należy na warstwie izolacji wodo-
chronnej wykonać odpowiednią warstwę z maty poliestrowej.

6.7.8. W przypadku dachów o pochyleniu mniejszym niż 
2% (które należy traktować jako konstrukcje specjalne 
i które mogą być stosowane w przypadkach wyjątko-
wych), może okazać się konieczne zastosowanie mem-
brany o nieco większej grubości w celu zapewnienia 
wyższego poziomu ochrony. Zaleca się również zastoso-
wanie ciężkiego materiału ochronnego (np.: żwiru) (por. 
p. 9). W podobny sposób zaleca się konstruować rów-
nież koryta odwadniające posiadające również spadek  
o wartościach nieprzekraczających 2%.

6.8. Izolacja wodochronna dachów za pomocą połą-
czenia kompatybilnych membran z tworzyw sztucz-
nych i materiałów bitumicznych
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6.8.1. Izolacje wodochronne mogą być montowane wie-
lowarstwowo w połączeniu odpornych na bitumy mem-
bran z tworzyw sztucznych z papą bitumiczną.

6.8.2. Membrany z tworzyw sztucznych stosowane 
w połączeniu z papami bitumicznymi muszą nadawać 
się do sklejenia z bitumami trwale i bez ograniczeń. 
Wykonywanie tego rodzaju połączeń musi być zgodne  
z literaturą producenta. 

6.8.3. Klejenie powinno przebiegać zgodnie z opisem 
w rozdziale 7.2., połączenia szwów odpowiednio do sto-
sowanych materiałów – zgodnie z opisami w rozdzia-
łach 7.4. lub 7.5.

6.9. Izolacja wodochronna z folii płynnych 

6.9.1. Przez określenie „izolacje wodochronne z mate-
riałów płynnych” należy rozumieć mieszaniny materia-
łów plastycznych oraz plastyczno – bitumicznych.

6.9.2. Możliwość zastosowania tego typu materiałów 
do wykonywania izolacji wodochronnych pokryć dacho-
wych musi być potwierdzona przez wydanie odpowied-
nich dokumentów dopuszczających do stosowania da-
nego wyrobu (np. Europejska Aprobata Techniczna, itp.) 
oraz musi odpowiadać krajowym wymaganiom dla tego 
typu produktów. 

6.9.3. Izolacje wodochronne z materiałów płynnych na-
leży traktować jako materiały jednowarstwowe.

6.9.4. W przypadku wykonywania jednowarstwowej 
izolacji wodochronnej pokrycia dachowego z materiału 
płynnego, stosowany materiał musi w pełni odpowiadać 
kryterium dla pokryć jednowarstwowych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące ele-
menty:

 - bezpieczne i szczelne wykonanie wszelkich za-
kładów i połączeń,

 - zapewnienie zabezpieczenia izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,

 - poziom odporności ciekłej izolacji wodochronnej 
na oddziaływania klimatyczne powinien być ana-
logiczny jak w przypadku stosowania wielowar-
stwowej izolacji wodochronnej.

6.9.5. Izolacje wodochronne z materiałów płynnych są 
wykonywane „in situ”. Konieczne jest zastosowanie od-
powiedniego ciągłego zbrojenia (osnowy) izolacji wodo-
chronnej.

6.9.6. Izolacje wodochronne z materiałów płynnych na-
leży wykonywać zgodnie z wytycznymi przedstawio-
nymi w odpowiednich Aprobatach Technicznych oraz  
w instrukcjach stosowania producenta danego materiału.

6.9.7. W przypadku dachów o pochyleniu mniejszym, 
niż 2% (które należy traktować jako konstrukcje specjal-
ne i które mogą być stosowane w przypadkach wyjątko-

wych), może okazać się konieczne zastosowanie izolacji 
z materiałów płynnych o nieco większej grubości w celu 
zapewnienia wyższego poziomu ochrony konstrukcji.  
W podobny sposób zaleca się konstruować również ko-
ryta odwadniające posiadające również spadek o warto-
ściach nieprzekraczających 2%.

7. Instrukcje techniczne dotyczące wykonywania 
izolacji przeciwwodnych

7.1. Informacje ogólne

7.1.1. Pochylenie dachu może odbiegać od przyjętego 
w projekcie:

 - w granicach dopuszczalnych określonych w od-
powiednich tolerancjach,

 - z powodu różnić w grubości stosowanych mate-
riałów,

 - z powodu występowania na powierzchni pokry-
cia zakładów itp. wynikających z układania po-
szczególnych warstw materiałów.

7.1.2. Na dachach, których zaprojektowany spadek wy-
nosi max. ok. 5% (~3o), występowanie ewentualnych 
zastoisk wody jest nieuniknione (por. p. 4.1. oraz 5.1.)

7.1.3. W miejscach połączeń arkuszy izolacji wodo-
chronnej z obrzeżami z drewna lub innych podobnych 
detali, mogą występować nieznaczne różnice w izolacyj-
ności termicznej tych miejsc, co może objawiać się na 
przykład w postaci oszronienia spodniej strony dachu, 
cieńszej warstwy śniegu lub występowania nieznacz-
nego zawilgocenia. Występowanie takich objawów nie 
stanowi defektu pokrycia dachowego.

7.1.4. Uzyskanie całkowitego przyklejenia warstw kle-
jonych do podłoża bez jakichkolwiek pęcherzy nie jest 
zawsze możliwe w warunkach budowy. Dopuszcza się 
występowanie pojedynczych pęcherzy.

7.1.5. Występowanie na powierzchni pokrycia dachowe-
go (izolacji wodochronnej) ciemniejszych powierzchni, 
małych lokalnych zastoisk wody, drobnych pofałdowań 
lub zmarszczek oraz gromadzenie się wody na połą-
czeniach arkuszy materiału izolacyjnego nie stanowi 
żadnego defektu w wykonaniu płaskiego pokrycia da-
chowego i nie może obniżać właściwości użytkowych. 
Defektu wykonawczego nie stanowią również ewentu-
alne widoczne wypływy materiału klejącego wierzchnią 
warstwę izolacji wodochronnej (np. wypływ materiału 
bitumicznego w przypadku pap bitumicznych).

7.2. Klejenie

7.2.1. Klejenie całopowierzchniowe

7.2.1.1. Sklejenia na całej powierzchni można dokonać 
w przypadku pap asfaltowych (bitumicznych):

 - w procesie wylewania i klejenia na gorąco lub na 
zimno,
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 - w procesie zgrzewania,
 - przez nanoszenie szczotką dekarską,
 - przez samoprzylepne klejenie na zimno.

7.2.1.2. W przypadku klejenia membran z tworzyw 
sztucznych na całej powierzchni, do podłoża można 
stosować jedynie kleje i metody zgodne z literaturą pro-
ducenta (instrukcją wbudowywania).

7.2.1.3. W przypadku procesu klejenia na gorąco oraz 
nanoszenia kleju szczotką dekarską stosuje się kleje bi-
tumiczne, których odporność jest dopasowana do kon-
strukcji i nachylenia połaci dachowej (patrz 7.7.).

7.2.1.4. Temperatura stosowania materiałów klejących 
powinna być ok. 100oC wyższa od temperatury topnienia 
danego materiału zbadanego testem pierścienia i kuli. 

7.2.1.5. W przypadku stosowania klejów na gorąco, mate-
riał powinien być rozlewany przed rozwijaną rolką izolacji 
wodochronnej w takiej ilości, aby zapewnić całkowite przy-
klejenie układanego arkusza izolacji na całej powierzchni.

7.2.1.6. W przypadku stosowania palników dla pap ter-
mozgrzewalnych, materiały bitumiczne przeznaczone 
do sklejania są nadtapiane, a następnie arkusz jest do-
ciskany niewielką siłą do podłoża celem jego przykle-
jenia.

7.2.1.7. W przypadku stosowania materiału klejące-
go rozprowadzanego z użyciem szczotki dekarskiej, 
roztopiony materiał jest obficie rozlewany, a następ-
nie rozprowadzany szczotką po całej powierzchni, na 
którą następnie rozwija się arkusz membrany i dociska  
z użyciem niewielkiej siły do podłoża celem jego przy-
klejenia.

7.2.1.8. W przypadku stosowania materiału samoprzy-
lepnego stosowanego na zimno, membrana bitumiczna 
wyposażona jest fabrycznie w taki materiał na spodniej 
stronie arkusza. Układanie membrany z warstwą mate-
riału samoprzylepnego stosowanego na zimno powinno 
być wykonywane zgodnie z literaturą producenta. 

7.2.2. Częściowe przyklejenie

7.2.2.1. Przez częściowe przyklejenie izolacji wodo-
chronnej do podłoża należy rozumieć przyklejenie jej do 
podłoża w odpowiednich fragmentach lub przyklejenie 
jej pasami.

Przyklejenie częściowe w odpowiednich fragmentach 
realizowane jest w postaci ok. 3-4 punktów na 1 m2 po-
wierzchni, bez względu na rozmiar arkusza.

Przyklejanie pasami wykonuje się w postaci ok. 3-4 pa-
sów na 1 m szerokości arkusza.

7.2.2.2. Przy odpowiednio zmienionym procesie skle-
jania, na całej powierzchni można stosować kleje do 
klejenia na zimno na bazie bitumicznej lub tworzyw 

sztucznych, których przydatność została potwierdzo-
na.

7.2.2.3. Środki klejące stosowane na zimno mogą być 
również używane do przyklejania laminowanych lub nie-
laminowanych sztywnych płyt piankowych, materiałów 
izolacyjnych w postaci zrolowanej, szkła piankowego 
oraz warstwy stanowiącej warstwę podkładową izolacji 
wodochronnej.

7.3. Zakłady pomiędzy arkuszami izolacji wodo-
chronnej 

7.3.1 Przy papach bitumicznych zakłady powinny wyno-
sić co najmniej 8 cm.

7.3.2. Przy membranach z tworzyw sztucznych zakład 
rolek wzdłuż linii zgrzewania wynosi co najmniej 4 cm.

7.3.3. Należy unikać występowania podwójnych zakła-
dów typu „T” (łączenie w jednym miejscu czterech są-
siednich arkuszy) np. poprzez odpowiednie przesunię-
cie połączeń. 

7.4. Liniowe łączenie pap bitumicznych

7.4.1. Membrany bitumiczne stosowane do wykonywa-
nia warstwy paroizolacji oraz do wykonywania warstwy 
izolacji wodochronnej powinny być układane z zastoso-
waniem gorącego bitumu jako środka klejącego lub przy 
zastosowaniu palników (membrany termozgrzewalne).

7.4.2. W przypadku układania izolacji wodochronnej 
z zastosowaniem klejenia na gorąco (przy pomocy roz-
topionego bitumu lub przy pomocy palnika), na spo-
inach powinien wyciekać w nieznacznej ilości stopiony 
materiał klejący.

7.4.3. W przypadku stosowania materiałów klejących do 
warstwy izolacji wodochronnej, należy stosować się do 
wymagań oraz instrukcji producenta danego materiału.

7.5. Liniowe łączenie membran z tworzyw sztucz-
nych

7.5.1. Informacje ogólne

7.5.1.1. W przypadku membran z tworzyw sztucznych 
o właściwościach termoplastycznych, spoina łącząca 
sąsiednie arkusze może być wykonana w następujący 
sposób: 

 - zgrzewanie „na zimno” (przy zastosowaniu od-
powiedniego środka chemicznego na bazie roz-
puszczalnika),

 - zgrzewanie z użyciem gorącego powietrza,
 - stosowanie odpowiednich taśm uszczelniają-

cych oraz pasów pokrywających,
 - zgrzewanie z zastosowaniem odpowiednio wy-

sokich częstotliwości (proces fabryczny),
 - zgrzewanie z zastosowaniem klinów grzejnych 

(proces fabryczny).
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7.5.1.2. W przypadku membran kauczukowych, spo-
ina łącząca sąsiednie arkusze może być wykonywana  
w następujący sposób:

 - zastosowanie odpowiednich klejów,
 - stosowanie odpowiednich taśm uszczelniają-

cych oraz pasów pokrywających,
 - wulkanizowanie na gorąco (łączenie na gorąco).

7.5.1.3. W przypadku membran kauczukowych o wła-
ściwościach termoplastycznych, w czasie wykonywania 
spoin, spoina łącząca sąsiednie arkusze może być wy-
konywana w następujący sposób:

 - zgrzewanie „na zimno” (przy zastosowaniu od-
powiedniego środka chemicznego na bazie roz-
puszczalnika),

 - zgrzewanie z użyciem gorącego powietrza,
 - zgrzewanie z zastosowaniem klinów grzejnych 

(proces fabryczny).

7.5.1.4. Powierzchnie przeznaczone do połączenia mu-
szą być wolne od zanieczyszczeń. Na łączeniach typu 
„T” – trzech sąsiednich arkuszy, z powodu możliwości 
powstania kapilar, konieczne jest zastosowanie odpo-
wiednich procedur, np. fazowanie membrany.

7.5.1.5. Zgrzewy muszą być dodatkowo uszczelnione, 
jeżeli tak przewiduje instrukcja producenta. Spoiny, któ-
re wykonywane są w warunkach fabrycznych, zapew-
niają wysoki stopień pewności poprawnego wykonania 
ze względu na możliwość zastosowania ściśle określo-
nych warunków technologicznych.

7.5.1.6. W przypadku wykonywania spoin łączących 
membranę z innymi materiałami z zastosowaniem roz-
puszczalników lub klejów, może wystąpić nieco dłuższy 
czas wysychania. 

7.5.1.7. W czasie wykonywania procesu zgrzewania 
należy stosować wymagania oraz zalecenia producenta 
danej membrany.

7.5.2. Zgrzewanie „na zimno”

7.5.2.1. Zgrzewanie membran „na zimno” - przy po-
mocy rozpuszczalników polega na lokalnym roz-
puszczeniu materiału, przy pomocy odpowiedniego 
rozpuszczalnika, dwóch łączonych ze sobą arkuszy,  
a następnie dociśnięciu ich na połączeniu (do czasu 
odparowania rozpuszczalnika). W ten sposób uzyski-
wane jest jednorodne połączenie. Szerokość zakładu, 
na którym wykonywane jest połączenie powinna wyno-
sić ok. 3 cm.

7.5.2.2. Spoiny uzyskiwane w drodze klejenia przy po-
mocy rozpuszczalników osiągają odpowiednią wytrzy-
małość w krótkim czasie.

7.5.2.3. W przypadku stosowania zgrzewania membran 
„na zimno”  – przy pomocy rozpuszczalników, należy 
stosować tylko i wyłączenie rozpuszczalniki zalecane 
przez producenta danej membrany. Prace związane ze 

zgrzewaniem należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
oraz instrukcjami producenta danej membrany.

7.5.3. Zgrzewanie gorącym powietrzem

Zgrzewanie membran przy pomocy gorącego powietrza 
polega na częściowym stopieniu materiału membrany  
w rejonie łączenia, a następnie dociśnięciu zgrzewa-
nych arkuszy do czasu obniżenia się temperatury zgrze-
wanego miejsca.
Po ostudzeniu połączenia uzyskiwane jest jednorodne 
połączenie.
Szerokość zgrzewów powinna wynosić ok. 2 cm.

7.5.4. Klejenie za pomocą klejów kontaktowych

Kleje kontaktowe nanosi się w warstwach o przepisowej 
szerokości. Po odczekaniu czasu wysychania, który za-
leży od temperatury i warunków wietrzenia, warstwy na-
leży ze sobą połączyć, stosując niewielki nacisk. Można 
stosować jedynie takie kleje oraz środki czyszczące, 
które producent dopuścił do użycia dla danego rodza-
ju tworzywa. Szerokość przekrycia i sklejenia powinna 
wynosić ok. 5 cm.

7.5.5. Liniowe łączenie za pomocą taśm uszczelnia-
jących

7.5.5.1. Membrany z tworzyw sztucznych mogą być 
fabrycznie wyposażone w pas uszczelniający. Jest 
on umieszczony w okolicy szwu i przykryty paskiem 
ochronnym. Pasek ochronny należy zerwać na miejscu 
budowy, po uprzednim ukierunkowaniu i oczyszczeniu 
membran. Szwy łączy się poprzez lekki nacisk. Docho-
dzi wtedy do samoczynnego sklejenia.

7.5.5.2. Takie samo połączenie może być uzyskane 
poprzez zastosowanie bezpośrednio na budowie od-
powiedniej taśmy klejącej łączącej oba sąsiadujące ar-
kusze membrany. Powierzchnie styków przed ich skle-
jeniem powinny zostać odpowiednio oczyszczone oraz 
odtłuszczone.

7.5.5.3. Szerokość zakładów do wykonania połączeń 
przy pomocy taśm klejących powinna wynosić ok. 4 cm.

7.5.6. Wulkanizacja na gorąco

Spoiny otrzymywane w wyniku zgrzewania przy pomocy 
gorącego powietrza są szczególnie przydatne przy pre-
fabrykacji dużych powierzchniowo fragmentów izolacji. 
Spoiny wykonywane na zasadzie zgrzewania gorącym 
powietrzem nie wykazują żadnych różnic strukturalnych 
i posiadają takie same właściwości jak materiał na po-
wierzchniach niezgrzewanych.

7.6 Sprawdzanie przenoszenia naprężeń poziomych

7.6.1. Zastosowanie środków w celu przyjmowania naci-
sków poziomych konieczne jest w przypadku:

 - podłoży ze stalowych blach trapezowych,
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 - innych podłoży, jeśli pod izolacją wodochronną 
dachu ułożone zostały izolacje cieplne z pianki 
sztywnej, które sklejone zostały na zimno z efek-
tem zwiększenia mocy klejenia – bez ciężkiego 
zabezpieczenia pokrycia,

 - luźno położonych, jednowarstwowych systemów 
izolacji wodochronnej z homogenicznymi mem-
branami z tworzyw sztucznych.

7.6.2. W takich wypadkach należy mechanicznie przy-
twierdzić izolację wodochronną do krawędzi dachu, 
połączeń elementów otwieranych, szczelin dylatacyj-
nych, przy pasmach świetlnych itp. Umocowania te są 
skuteczne jedynie wówczas, jeśli prowadzone są na 
poziomie izolacji wodochronnej również wzdłuż połaci 
pionowych lub nachylonych. Założenie lub zaklinowanie 
między wyżej leżące profile brzegowe lub pod obróbki 
blacharskie attyk albo sklejenia nie jest umocowaniem.

7.6.3. Środki służące przyjmowaniu naprężeń pozio-
mych nie są zależne od wysokości budynku.

7.6.4. Zamocowanie izolacji wodochronnej do podłoża 
osiąga się poprzez mocowanie punktowe wzdłuż linii lub 
mocowanie liniowe.

7.6.5. Mocowanie liniowe to przebiegające wzdłuż li-
nii ciągłej taśmy lub profile do mocowania izolacji wo-
dochronnej. Taśmy metalowe można mocować trze-
ma lub czterema łącznikami na każdy metr bieżący,  
a listwy zespolone co najmniej siedmioma łącznikami 
(patrz 8.6.).

7.6.6. Mocowanie wzdłuż linii to przebiegające po linii 
prostej mocowanie punktowe izolacji wodochronnej do 
konstrukcji nośnej. W tym celu stosuje się np. cztery od-
powiednie łączniki mocujące na metr bieżący. 

7.6.7. W przypadku membran mechanicznie mocowanych 
do konstrukcji w celu uniemożliwienia jej odrywania przez 
siły wiatrowe, dodatkowe mocowania służące przejmo-
waniu naprężeń poziomych można pominąć (patrz 8.5.),  
o ile jakość mocowania mechanicznego i jego rozkład są 
odpowiednie do kontrolowania naprężeń poziomych. 

7.7. Dodatkowe środki w przypadku nachylenia po-
łaci dachowej powyżej 5% (~ 3°)

7.7.1. W przypadku nachylenia połaci dachowej powy-
żej 5% (~ 3°), konieczne jest zastosowanie dodatko-
wych środków, które zapobiegną zsuwaniu się warstw 
pokrycia dachu w kierunku nachylenia, w szczególności 
gdy dach będzie nagrzany przez słońce.

7.7.2. Konieczne może być osobne lub łączone zasto-
sowanie następujących środków:

 - zabezpieczenie izolacji wodochronnej na górnej 
krawędzi (kalenica) poprzez umocowanie łączni-
kami o średnicy ok. 5 cm.

 - umocowanie przy użyciu taśm metalowych ew. 
blach laminowanych (listew montażowych),

 - przeciągnięcie hydroizolacji przez kalenicę  
i umocowanie od górnej strony,

 - stosowanie pap zgrzewanych oraz pap dacho-
wych do dachów stromych,

 - stosowanie do warstw sklejanych stałych mas 
klejowych lub innych odpowiednich klejów,

 - stosowanie pap dachowych o dużej wytrzymało-
ści na rozciąganie,

 - układanie pasm w kierunku nachylenia,
 - podział długości pap,
 - montaż wsporników (np. drewnianych) do umoco-

wania warstw izolacji cieplnej oraz wodochronnej,
 - położenie dodatkowych listew do wbijania łącz-

ników w przypadku podłoża, które nie nadaje się 
do tego celu,

 - mechaniczne mocowanie w połaci np. za pomo-
cą łączników z podkładkami,

 - montaż pokrycia w miejscach zróżnicowanych 
warunków z elementem przejściowym z powo-
du zróżnicowanych warunków: silnego ogrzania 
promieniami słonecznymi i działania cienia, np. 
połać szedowa,

 - mechaniczne mocowanie pap dachowych na 
górnej krawędzi.

8. Zabezpieczenie izolacji wodochronnej dachu 
przeciwko siłom ssącym wiatru

8.1. Informacje ogólne

8.1.1. Izolację wodochronną oraz należące do niej war-
stwy dachu zabezpiecza się przeciwko unoszeniu przez 
wiatr poprzez:

 - obciążenie,
 - przyklejenie do podłoża,
 - mechaniczne zamocowanie.

8.1.2. W celu ustalenia obciążenia wiatrem należy prze-
strzegać norm i przepisów krajowych. Należy przy tym 
założyć normowy współczynnik bezpieczeństwa dla izo-
lacji wodochronnej.

8.1.3. Konieczne zabezpieczenia oraz sposób ich wy-
konania należy zamieścić w projekcie oraz dokładnie 
opisać w specyfikacji.

8.1.4. W przypadku budowli o eksponowanym położe-
niu lub budowli o dużej wysokości projektant powinien 
osobno dla każdego przypadku określić, jakie zabezpie-
czenia są konieczne do ochrony przed siłami wiatrowy-
mi (ssanie wiatru). 

8.1.5. Budowle otwarte z jednej lub kilku stron, lub takie, 
w których dominują otwory, nie są zaliczane do budowli 
zamkniętych. Dla każdego typu należy przeprowadzić 
osobne obliczenia.

8.2. Podział połaci dachowych

8.2.1. Przepisy odnoszące się do obciążenia wiatrem 
dzielą połacie na strefy: centralne, brzegowe i narożne. 
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Na każdą z nich działają inne obciążenia wiatrem.

8.2.2. Obliczenia dotyczące oddziaływania wiatru na po-
wierzchnię izolacji wodochronnej dachu w pewnych kra-
jach mogą być uproszczone przez odpowiednie krajowe 
procedury oparte na wieloletnich doświadczeniach oraz 
obserwacjach w tym zakresie i są wykonywane przez 
producentów systemów dachowych oraz firmy produku-
jące łączniki dla każdego dachu indywidualnie. 

8.3. Zabezpieczenie za pomocą obciążenia dodatko-
wego

8.3.1. W celu zapewnienia ochrony przed odrywaniem 
warstw izolacyjnych, możliwe jest zastosowanie nastę-
pujących materiałów balastujących:

 - żwiru o uziarnieniu 1,6-3,2 cm (por. p. 9.3.1.)  
i grubości warstwy min. 5 cm.

 - płyt chodnikowych (lub innych płytek betono-
wych) ułożonych na warstwie żwiru (lub specjal-
nych podkładkach plastikowych umożliwiających 
regulację wysokościową w celu zapewnienia od-
powiedniego wypoziomowania nawierzchni) przy 
zastosowaniu odpowiedniej warstwy ochronnej 
lub rozdzielającej (żwir od warstwy izolacji wodo-
chronnej lub termicznej),

 - różnego rodzaju bloków betonowych ułożonych 
również na warstwie żwiru przy zastosowaniu 
odpowiedniej warstwy ochronnej lub rozdzielają-
cej (patrz powyżej),

 - bloków betonowych, o wymiarach ok. 2,5x2,5 m 
i grubości ok. 10 cm, ułożonych na podkładzie  
z zaprawy cementowej i warstwie rozdzielającej 
lub ochronnej,

 - gazonów z zielenią lub ogólnie ziemi roślinnej  
z nasadzeniami (wraz z odpowiednimi warstwa-
mi drenażowymi i ochronnymi).

8.3.2. W rejonie krawędzi oraz narożników dachu luź-
no ułożone materiały mogą być  zdmuchiwane przez 
wiatr (lub wyrzucane przez ptaki). W związku z tym 
w tych rejonach zaleca się stosowanie wykończenia  
z płytek betonowych (lub zastosowanie odpowiednich 
siatek ochronnych).

8.4. Zabezpieczenie pokrycia dachowego przed od-
działywaniem sił wiatrowych przez przyklejenie izo-
lacji do podłoża 

8.4.1. Przyklejenie izolacji wodochronnej do podłoża be-
tonowego lub izolacji termicznej. 

8.4.1.1. Podłoże, do którego ma być przyklejana war-
stwa izolacji wodochronnej, powinno być odpowiednio 
przygotowane (oraz charakteryzować się odpowiednią 
wytrzymałością). Należy również rozważyć konieczność 
zastosowania odpowiednich środków gruntujących (por. 
p. 5.1. oraz 6.1.).

8.4.1.2. W przypadku stosowania jako izolację wodo-
chronną pap bitumicznych, warstwa podkładowa może 

być przyklejona do podłoża wykonanego z perforowa-
nej papy bitumicznej zbrojonej włóknem szklanym lub 
przyklejona punktowo albo liniowo z zachowaniem wa-
runku min. 10% przyklejonej do podłoża powierzchni. 
Jeżeli przyklejanie wykonywane jest w inny sposób (np. 
punktowo), powinno być wykonane w min. 4 punktach 
na każdy metr kwadratowy powierzchni (por. p. 7.2.2.).

8.4.1.3. Podłoże, do którego będzie przyklejana warstwa 
izolacji wodochronnej, powinno charakteryzować się od-
powiednią wytrzymałością zapewniającą przeniesienie 
sił odrywających bez zniszczenia izolacji wodochronnej. 
W przypadku, gdy warstwa izolacji wodochronnej jest 
układana i przyklejana do warstwy izolacji termicznej, 
klej zastosowany do mocowania izolacji termicznej do 
podłoża również powinien charakteryzować się odpo-
wiednią wytrzymałością na rozciąganie w celu przenie-
sienia sił odrywających od wiatru (patrz 8.1).

8.4.1.4. Izolacja wodochronna układana na płytach 
z wełny mineralnej powinna być całkowicie przyklejona 
w strefach narożnych oraz wzdłuż krawędzi dachu.

8.4.1.5. W przypadku, gdy podłoże nie zapewnia od-
powiedniej nośności na rozciąganie ze względu na siły 
odrywające, może okazać się konieczne zastosowanie 
dodatkowego mocowania mechanicznego warstw izola-
cyjnych do podłoża (patrz 8.5).

8.4.2. Przyklejanie do stalowych blachach trapezowych

8.4.2.1. W celu naklejenia materiałów do regulacji ci-
śnienia pary wodnej lub materiałów izolacyjnych bez-
pośrednio na stalowe blachy trapezowe stosuje się kle-
je do klejenia na zimno. Klej nanosi się na górne półki 
stalowych blach trapezowych zgodnie z instrukcjami 
układania materiału opracowanymi przez producenta.

8.4.2.2. W przypadku obciążenia podczas montażu, po-
szczególne arkusze blachy mogą zostać tymczasowo 
zdeformowane. Konieczny kontakt z klejem może na-
stąpić dopiero po odciążeniu (efekt późniejszego zwięk-
szenia mocy klejenia). Dlatego gorące masy bitumiczne 
nadają się do tego jedynie warunkowo (patrz 6.4.4. i 7.2.).

8.4.2.3. Warstwa paroizolacji zapewnia lepsze zabezpie-
czenie pokrycia dachowego przed ewentualną konden-
sacją w przypadku przyklejanych warstw izolacyjnych. 

8.4.2.4. W rejonie krawędzi dachów zastosowanie do-
datkowego mechanicznego mocowania warstw izolacyj-
nych do podłoża jest niezbędne (por. p. 7.6.).

8.5. Zabezpieczenie pokrycia dachowego przed od-
działywaniem sił wiatrowych przez mocowanie me-
chaniczne membrany do podłoża

8.5.1. Informacje ogólne

8.5.1.1. Mocowanie mechaniczne do podłoża jest 
szczególnie polecane w przypadku podłoży wykona-
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nych z blach. Mocowanie mechaniczne może być re-
alizowane poprzez zastosowanie odpowiednich listew 
montażowych lub poprzez zastosowanie odpowiednich 
punktowych łączników mocujących.

8.5.1.2. Liczba łączników (na jednostkę powierzch-
ni) zależy od wartości sił odrywających, sposobu in-
stalacji, jak również typów łączników. Wszystkie tego 
typu elementy powinny być odpowiednio zaplanowane  
i ostatecznie ustalone już na etapie projektu i ujęte  
w dokumentacji przetargowej.

8.5.1.3. Układ łączników mechanicznych musi być do-
brany odpowiednio do strefy dachu. W niektórych przy-
padkach, na przykład w strefie wewnętrznej dachu, 
może się okazać konieczne przyjęcie oddziaływań łącz-
ników jako obciążeń skupionych.

8.5.1.4. Jako regułę przyjmuje się, iż łączniki mocują-
ce izolację wodochronną do podłoża (np. blaszanego) 
równocześnie stanowią stabilizację warstwy izolacji 
termicznej oraz paroizolacji. W miejscach takich jak np. 
wewnętrzne powierzchnie pokrycia dachowego może 
się okazać konieczne zastosowanie mocowania mecha-
nicznego płyt izolacji termicznej oddzielnie, również za 
pomocą mocowania mechanicznego lub klejenia. 

8.5.1.5. Łączniki mechaniczne stosowane punktowo są 
z reguły osadzane w obrębie zakładów poszczególnych 
arkuszy izolacji wodochronnej.

8.5.1.6. Mocowanie mechaniczne w postaci listew do-
ciskowych jest stosowane w miejscach, gdzie jest to 
konieczne. (Listwy dociskowe po zamocowaniu są po-
krywane pasami izolacji wodochronnej).

8.5.1.7. Montaż łączników (oraz ewentualnie ich roz-
kład) powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniami 
producenta.

8.5.1.8. W przypadku stosowania mocowania mecha-
nicznego izolacji wodochronnej, warstwa podkładowa 
izolacji powinna charakteryzować się wysoką wytrzyma-
łością na rozrywanie, zaś warstwa wierzchnia powinna 
charakteryzować się wysoką wytrzymałością na obcią-
żenia punktowe oraz uderzenia.

8.5.1.9. Mechanicznie mocowane papy bitumiczne mogą 
stanowić pierwszą warstwę izolacji wodochronnej tylko 
wówczas, gdy elementy mocujące znajdują się wewnątrz 
zakładu i schowane są poza obszarem szwu.

8.5.1.10. Rozstaw łączników mechanicznych na podło-
żu z blachy trapezowej nie powinien być mniejszy niż  
20 cm po długości tej samej górnej półki.

8.5.1.11. W przypadku zastosowania miękkiej wełny mi-
neralnej do wykonania izolacji termicznej dachu zaleca 
się zastosowanie takich łączników, które umożliwią póź-
niejsze bezpieczne przemieszczanie się pieszych po da-
chu (w celu wykonywania czynności serwisowych itp.).

8.5.1.12. W przypadku zastosowania łączników mecha-
nicznych na stropach wykonanych z blach, podczas ni-
skich wartości temperatur zewnętrznych oraz występo-
wania, wysokiej wilgotności wewnątrz pomieszczeń pod 
dachem, może dochodzić do lokalnego występowania 
kondensacji pary wodnej w bezpośrednim sąsiedztwie 
łączników (spowodowanej wysoką przewodnością ter-
miczną metalowych trzonów łączników).

8.5.2. Łączniki mechaniczne

8.5.2.1. Przydatność systemów mocowań musi być 
potwierdzona przez producenta atestem wystawionym 
przez uznaną instytucję sprawdzającą lub certyfikatem 
ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej).

8.5.2.2. Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące 
czynniki:

 - rodzaj mocowania (punktowe czy liniowe),
 - wytrzymałość eksploatacyjna z uwzględnieniem 

wymogów montażu, np.: grubość blachy, rodzaj 
łączników dachowych, zabezpieczenie przed od-
kręceniem przy obciążeniach dynamicznych, roz-
ciąganiu ukośnym i pionowym. Odpowiednia no-
śność (w kN) musi być podana przez producenta,

 - zabezpieczenie przed przeciągnięciem łączni-
ka dachowego przy obciążeniach skupionych  
w okolicy punktu mocującego,

 - odporność na korozję.

8.5.3. Łączenie za pomocą gwoździ

8.5.3.1. Na deskowaniu z drewna i z materiałów drew-
nopochodnych izolację wodochronną mocuje się 
gwoździami odpornymi na korozję, np. ocynkowanymi  
z dużym łbem. Jako pierwszą warstwę należy stosować 
papę o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

8.5.3.2. W gazobetonie izolację wodochronną mocuje 
się za pomocą łączników dachowych przeznaczonych 
specjalnie do gazobetonu (np. dyble do mocowania  
w gazobetonie).

8.6. Mocowanie na krawędziach dachu 

8.6.1. Na krawędziach dachów oraz w rejonie otworów 
w dachach powinny być instalowane odpowiednie płyty 
krawędziowe lub elementy drewniane, (których celem 
jest wzmocnienie krawędzi oraz jej trwałe ukształtowa-
nie). Sposób montażu powinien zostać określony w pro-
jekcie oraz odpowiednio precyzyjnie wyspecyfikowany.

8.6.2 Sposób montażu elementów krawędziowych po-
winien umożliwiać absorpcję oddziaływań poziomych 
oraz pionowych. W przypadku, gdy elementy te moco-
wane są na podkładzie z warstwy izolacji termicznej, 
może dochodzić do zginania łączników mocujących te 
elementy. W związku z tym zalecane jest albo zastoso-
wanie większej liczby łączników (na jednostkę długości 
takiego elementu) albo zastosowanie łączników o więk-
szej średnicy (i sztywności).
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9. Zabezpieczenie pokrycia i powierzchni użytkowych

9.1. Informacje ogólne

9.1.1. Zastosowanie warstw ochronnych (lub nawierzch-
niowych) ma na celu między innymi zmniejszenie war-
tości wahań temperatury (np. w cyklu dziennym) oraz, 
w zależności od składu, ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, bezpośrednim oddziaływaniem pro-
mieniowania ultrafioletowego, a także wydłużenie okre-
su zachowania przez izolację wodochronną odpowied-
nich parametrów użytkowych.

9.1.2. Warstwy ochronne dzieli się na warstwy lekkie 
oraz ciężkie.

9.1.3. Ciężkie zabezpieczenie pokrycia działa wyrów-
nująco przy wahaniach temperatury oraz chroni przed 
przenoszeniem ognia drogą powietrzną, promieniują-
cym ciepłem i promieniami UV. Wzmacnia też ochronę 
przed mechanicznym obciążeniem, a także powstawa-
niem narostów przy osadzaniu się minerałów. Ciężkie 
zabezpieczenie pokrycia służy też, przy luźno położonej 
izolacji wodochronnej, jako ochrona przed siłami wiatro-
wymi (patrz 8.3.).

9.1.4. Obciążenia wynikające z zastosowania ciężkiej 
warstwy ochronnej powinny być odpowiednio uwzględ-
nione w obliczeniach statycznych konstrukcji dachu na 
etapie projektowania.

9.1.5. Warstwa izolacji wodochronnej powinna być sku-
tecznie odwadniana na m.in. dachach stanowiących ta-
rasy itp. za pomocą odpowiednich rozwiązań technicz-
nych, np.: poprzez zapewnienie odpowiednich spad-
ków, ułożenie izolacji wodochronnej w kierunku spadku, 
zapewnienie odpowiednich warstw drenażowych itp.

9.1.6. Przy ciężkim zabezpieczeniu pokrycia położonym 
na membranach z tworzyw sztucznych należy uwzględ-
nić wskazówki zawarte w ustępie 6.7.(7).

9.2. Lekkie warstwy ochronne

9.2.1. W przypadku izolacji wodochronnej dachu za po-
mocą pap bitumicznych, zgodnie z ustępem 6.6., górna 
warstwa musi składać się z pap polimerobiumicznych. 
Elastomerobitumy (SBS) muszą, a plastomerobitumy 
(APP) mogą zostać pokryte łupkiem, granulatem lub 
inną odpowiednią powłoką.

9.2.2. Zastosowanie na powierzchni izolacji przeciwwod-
nych farb lub innych podobnych powłok jest możliwe pod 
warunkiem kompatybilności materiałów (patrz 4.4).

9.2.3. Stosowanie piasku w połączeniu z gorącym bitu-
mem nie jest zalecane do stosowania jako lekka war-
stwa ochronna.

9.2.4. Warstwy ochronne w jasnych kolorach przyczy-
niają się do odbijania promieniowania słonecznego,  

a tym samym redukują nagrzewanie się warstw pokrycia 
dachowego.

9.3. Ciężkie warstwy ochronne

9.3.1. Warstwa żwirowa

9.3.1.1. Zasadniczo, do wykonania ciężkiej warstwy 
ochronnej w postaci żwiru, należy żwir o uziarnieniu 
1,6/3,2 cm o grubości warstwy min. 5 cm. Taka warstwa 
żwiru zawiera w sobie również ziarna drobniejsze i grub-
sze oraz może zawierać materiał, który nie jest odpor-
ny na działanie mrozu. Spękane lub pokruszone ziarna 
żwiru są nieuniknione i nie mogą być postrzegane jako 
elementy stanowiące defekt warstwy żwiru. Nie wpływa 
to w żaden sposób na właściwości ochronne tej warstwy 
jak również na jej funkcję jako warstwa balastująca.

9.3.1.2. Jeżeli warstwa żwiru stosowana jest również 
jako warstwa balastująca, jej grubość i wynikający  
z tego ciężar na jednostkę powierzchni powinna być tak 
dobrana aby zrównoważyć oddziaływanie sił odrywają-
cych wiatru.

9.3.2. Nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego

9.3.2.1. Nawierzchnie dachowe przeznaczone do ru-
chu pieszego produkuje się np. z płyt chodnikowych lub 
płyt fasadowych na żwirze lub łupku o grubości średnio  
3 cm. Na izolacjach wodochronnych z pasm bitumicz-
nych można, a na izolacjach z pasm tworzyw sztucz-
nych koniecznie trzeba położyć warstwę ochronną.

9.3.2.2. Nawierzchnia tarasów powinna mieć nachyle-
nie wynoszące co najmniej 1% (~0,5°).

9.3.2.3. Wykorzystanie ewentualnych regulowanych pod-
stawek dystansowych do wypoziomowania warstwy na-
wierzchniowej jest możliwe w przypadku, gdy podłoże jest 
stabilne. Pod spodem zalecane są warstwy ochronne. 

9.4.  Roślinność dachowa

9.4.1. W przypadku dachów, które przewidziane są do 
pokrycia zielenią, zastosowanie odpowiedniej warstwy 
izolacji wodochronnej charakteryzującej się wysoką ja-
kością oraz wytrzymałością na uszkodzenia mechanicz-
ne jest niezbędne.

9.4.2. Układ warstw dachowych (warstwa paroizolacji, 
izolacja termiczna, izolacja wodochronna) powinien być 
tak dobrany oraz wykonany, aby w przypadku przecieku 
ewentualna penetracja wody nie była możliwa. 

Alternatywnie należy zaprojektować oraz wykonać dach 
w taki sposób, aby ewentualna lokalizacja rejonu przecie-
ku nie nastręczała większych trudności. Może to być wy-
konane poprzez zastosowanie pełnego przyklejenia do 
podłoża warstw izolacyjnych lub wykonanie odpowiednio 
wydzielonych stref dachu, (które nie będą przepuszczały 
wody w przypadku przecieku do strefy sąsiedniej).
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9.4.3. Powierzchnie, które są przewidywane jako nie-
przepuszczalne, powinny mieć odpowiedni spadek  
w celu umożliwienia odpływu wody. W przypadku, gdy 
przewiduje się intensywną zieleń na powierzchni da-
chu akumulującą znaczne ilości wody, może okazać 
się wskazane wykonanie dachu bez spadków (por. 
5.2.).

9.4.4. Dachy z zielenią na powierzchni oraz dachy bez 
zieleni posiadają zupełnie odmienne właściwości fizycz-
ne oraz konstrukcyjne. Z tego właśnie względu już na 
etapie projektu należy odpowiednio zaplanować funkcję 
dachu i odpowiednio dobrać materiały izolacyjne, aby 
mogły zachować swoje właściwości użytkowe w danych 
warunkach. W szczególności odnosi się to do warstwy 
izolacji wodochronnej, która w przypadku dachu pokry-
tego zielenią znajduje się cały czas w warunkach wil-
gotnych.

9.4.5. Izolacja wodochronna powinna być również od-
powiednio chroniona na powierzchniach pionowych, 
na jej wykończeniu (na przykład na ścianach). Może to 
być zrealizowane na przykład poprzez wykonanie ob-
murowania powierzchni izolacji lub obłożenie płytkami 
betonowymi. W każdym przypadku należy zastosować 
odpowiednią warstwę ochronno-rozdzielającą.

9.4.6. Powierzchnie dachu w rejonie wykończenia izo-
lacji wodochronnej na powierzchniach pionowych po-
winny być w miarę  możliwości pozbawione roślinności  
w celu umożliwienia wykonywania czynności serwiso-
wych, jak również zapewnienia lepszego drenażu. Może 
to być zrealizowane poprzez wykonanie odpowiednich 
opasek ze żwiru lub ułożenie płytek chodnikowych.

9.4.7 Ewentualne baseny lub oczka wodne na dachach 
zielonych powinny być zawsze projektowane oraz izolo-
wane przeciwwodnie oddzielnie.

9.4.8. Należy zapewnić odpowiedni i wyraźny podział 
odpowiedzialności za zaplanowanie oraz wykonanie 
warstwy izolacji wodochronnej oraz oddzielnie zieleni.

9.4.9. Układ zieleni, dobór odpowiednich roślin oraz 
zakładanie powierzchni dachów zielonych powinny 
być wykonywane przez odpowiednio doświadczone  
i wykwalifikowane w tym zakresie specjalistyczne firmy.

9.4.10. Przed przystąpieniem do prac związanych z za-
łożeniem zieleni na dachu, należy bezwzględnie wyko-
nać sprawdzenie stanu technicznego oraz szczelności 
warstwy izolacji wodochronnej.

9.4.11. Wysokości izolacji wodochronnej, szczególnie 
w rejonie progów drzwiowych, powinny być precyzyjnie 
określone na etapie projektowania. Zastosowanie w tym 
zakresie znajdują również detale przedstawione w p. 10.

9.4.12. W przypadku dachów zielonych zastosowanie 
znajdują również wytyczne dotyczące drenażu przed-
stawione w p. 10.7.

9.4.13. W przypadku dachów zielonych należy rozróż-
nić podział na zieleń intensywną oraz ekstensywną. Ma 
to szczególne znaczenie w przypadku doboru grubości 
warstw wegetacyjnych, jak również jego właściwości  
w odniesieniu do typu roślinności.

9.4.14. Ekstensywna roślinność zasadniczo wymaga 
relatywnie cienkiej warstwy glebowej. Powyższe znaj-
duje zastosowanie w przypadku roślin, które nie osiąga-
ją wysokości większej niż 15 cm. Zastosowanie zieleni 
ekstensywnej stanowi również alternatywę w stosunku 
do warstwy żwiru jako warstwy balastowej lub warstwy 
ochronnej. 

9.4.15. Roślinność intensywna wymaga grubszej war-
stwy ziemi roślinnej oraz ciągłego jej utrzymywania i pie-
lęgnowania. Ciężar związany z umieszczeniem roślin-
ności intensywnej na powierzchni dachu powinien być 
odpowiednio ujęty w obliczeniach wytrzymałościowych 
dachu jak również, ewentualnie, przy uwzględnianiu 
tego ciężaru w obliczeniach dotyczących sił odrywają-
cych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w przypadku wy-
stępowania pojedynczych drzew lub innych roślin  
o takim charakterze należy uwzględnić ich lokalizację 
oraz możliwość oddziaływania ich ciężaru na konstruk-
cję pod wpływem wiatru itp. 

9.4.16. Dachy z zielenią intensywną lub ekstensywną 
z reguły składają się z następujących warstw (porządek 
występowania i ułożenia warstw ochronnych może nie-
co się różnić od przedstawionego w zależności od za-
stosowanego systemu dachowego):

 - warstwa ochronna ponad warstwą izolacji wo-
dochronnej (przeciw uszkodzeniom mechanicz-
nym),

 - warstwa ochronna przeciw korzeniom,
 - warstwa drenażowa,
 - warstwa filtrująca,
 - warstwa wegetacyjna (ziemia roślinna).

9.4.17. Jako warstwy ochronne przed uszkodzeniem 
mechanicznym mogą służyć materiały odporne na dzia-
łanie mechaniczne, np. maty lub włókniny ochronne. 
Przy betonowych posadzkach bezspoinowych istnieje 
ryzyko wymywania wapnia, co znów może doprowadzić 
do odkładania się wodorotlenku wapnia we wpustach  
i rurach odpływowych.

9.4.18. Warstwy ochronne przed przebijaniem przez 
korzenie mogą składać się z membran z tworzyw 
sztucznych, płacht lub pap bitumicznych z wkładka-
mi z taśm metalowych. Należy sprawdzić ich przydat-
ność jako ochrony przed przebijaniem przez korzenie. 
Funkcję tą mogą spełniać warstwy izolacji albo od-
dzielna warstwa przeznaczona do tego celu. Należy 
przy tym uważać, żeby korzenie na połaciach, ale tak-
że w strefach połączenia ze ścianami oraz przy ele-
mentach przenikających dach, nie miały możliwości jej 
omijania.
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9.4.19. Do wykonania warstw drenażowych można za-
stosować na przykład:

 - żwir,
 - keramzyt (lub inny podobny rodzaj lekkiego kru-

szywa),
 - płyty drenażowe,
 - płyty lub folie kubełkowe perforowane, magazy-

nujące wodę,
 - maty plecione z tworzyw sztucznych.

9.4.20. Jako warstwy filtracyjne stosuje się stabilne, 
filtracyjnie i hydraulicznie skuteczne włókna filtrują-
ce. Włókniny te układa się z zakładami. Nie mogą one  
w żadnym miejscu mieć kontaktu z wodą stojącą. War-
stwy filtracyjne z materiałów sypkich nie nadają się do 
użycia przy zieleni dachowej.

9.4.21. Warstwa wegetacyjna jest głównym elementem 
mającym wpływ na zdolność i możliwości gromadzenia 
wody w konstrukcji dachu zielonego. Nie powinna ona 
jednak mieć stałego kontaktu z wodą stojącą.

9.4.22. Grubość warstwy wegetacyjnej zależy od rodza-
ju zieleni dachowej. Rozróżnia się trzy możliwe warstwy 
wegetacyjne:

 - ulepszony poziom próchniczy wykonany np.  
z miejscowego humusu,

 - specjalne dachowe podłoża ogrodnicze,
 - maty wegetacyjne.

10. Detale dachowe

10.1 Informacje ogólne

10.1.1. Właściwe wykonanie wykończenia izolacji na 
powierzchniach pionowych, na krawędziach dachu, na 
powierzchniach pionowych wyprowadzeń, w rejonie 
szczelin dylatacyjnych jest równie ważne co ich odpo-
wiednie zaprojektowanie. 

Powyższe odnosi się również do pozostałych warstw 
dachu płaskiego.

10.1.2. Na etapie projektowania należy rozważyć od-
powiednie warunki brzegowe dotyczące zarówno sa-
mego projektu jak również i późniejszego wykonania 
robót.

10.1.3. Powierzchnie sąsiadujące z miejscami wykoń-
czeń (jak również i te miejsca) powinny być tak zapla-
nowane i wykonane, aby w każdym momencie możliwe 
było przeprowadzenie w tych miejscach kontroli stanu 
technicznego izolacji wodochronnej oraz ewentualne 
czynności naprawcze.

10.1.4. Wszelkie połączenia, szczeliny dylatacyjne itp. na 
elementach wykończenia izolacji wodochronnej powinny 
zapewniać szczelność aż do ich najwyższych punktów, 
jak również muszą zapewniać możliwość przeniesienia 
naprężeń termicznych i mechanicznych oraz być odpor-
ne na działanie czynników atmosferycznych.

10.1.5. Należy rozróżnić dwa rodzaje wykończeń: wy-
kończenia na elementach konstrukcji trwale związanej  
z podłożem (wykończenia sztywne) oraz wykończenia 
na elementach konstrukcji, które są związane z pod-
łożem w sposób umożliwiający ich przemieszczenia  
w stosunku do podłoża (wykończenia ruchome).

10.1.6. Aby wykluczyć w strefie połączenia przeciąże-
nie siłami rozciągającymi, poprzecznymi i ścinającymi, 
należy w każdym wypadku unikać sztywnych połączeń 
izolacji z elementami budowlanymi, które są od siebie 
statycznie oddzielone. Dlatego w przypadku połączeń  
z ruchomymi elementami budowlanymi należy zaprojek-
tować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.

10.1.7. Wykończenie izolacji powinno, jeżeli jest to tylko 
możliwe, być wykonane z tego samego materiału, co izola-
cja wodochronna na powierzchniach poziomych. W przy-
padku stosowania różnych materiałów, powinny być one 
w pełni kompatybilne oraz zapewniać trwałość połączenia.

10.2 Wykończenie izolacji na powierzchniach piono-
wych

10.2.1. Wykończenie izolacji wodochronnej 

10.2.1.1. Wysokość wykończenia izolacji na powierzch-
ni pionowej powinna wynosić:

 - 15 cm,
 - przynajmniej 12 cm dla dachów o pochyleniu do 

9% (~5o),
 - przynajmniej 10 cm dla dachów o pochyleniu 

przekraczającym 9% (~5o).

Powyższe wysokości należy odnosić względem pozio-
mu najwyższych warstw wykończeniowych, nawierzch-
niowych itp. takich jak na przykład żwir. Powyższe 
wartości są wartościami minimalnymi i mogą być one 
odpowiednio zwiększone przez krajowe przepisy. Do-
datkowo w miejsca, gdzie może występować gruba po-
krywa śniegu, konieczne może się okazać zwiększenie 
wysokości wykończenia izolacji.

10.2.1.2. Wykończenie izolacji na powierzchni pionowej 
musi być zabezpieczone przeciw jej zsunięciu się w dół. 
Zabezpieczenie należy wykonać poprzez mocowanie 
izolacji wzdłuż górnej krawędzi.

W przypadku stosowania izolacji przeciwwodnych z ma-
teriałów ciekłych, stosowanie mocowania wzdłuż górnej 
krawędzi izolacji może nie być konieczne w przypadku, 
gdy osiągnięty zostanie dostateczny poziom zespolenia 
izolacji z powierzchnią pionową.

10.2.1.3. Górne połączenia powierzchni, na których jest 
wykończona izolacja wodochronna (np. ścianki kolanko-
we, attyki itp.) powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed deszczem.

W przypadku ścian zewnętrznych pokrytych odpowied-
nimi systemami fasadowymi oraz warstwą izolacji ter-
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micznej wykończenie izolacji wodochronnej na tego typu 
ścianach powinno być wykonane pod tymi warstwami, 
bezpośrednio na warstwie konstrukcyjnej.

W przypadku ścian z zewnętrzną warstwą murowa-
ną, wykończenie izolacji powinno być zaopatrzone  
w odpowiednią obróbkę blacharską (np. profil typu Z) 
zainstalowaną ponad wykończeniem, w celu uniemoż-
liwienia wciekania wody (spływającej po ścianie) pod 
warstwę izolacji.

10.2.1.4. Powierzchnie ścian murowanych nieotynko-
wane (lub inne podobne powierzchnie) powinny być na 
powierzchni wykończenia izolacji wygładzone za pomo-
cą cienkowarstwowej (do zastosowań na zewnątrz) od-
powiednio przyczepnej zaprawy, na powierzchni której 
możliwe będzie wykonanie wykończenia izolacji (poprzez 
jej przyklejenie, przymocowanie mechaniczne itp.).

W przypadku powierzchni betonowych, powinny one 
być gładkie, równe i nie posiadać żadnych ostrych frag-
mentów kruszywa itp. elementów wystających z betonu.

10.2.1.5. Obróbki okapowe (np. parapety okienne) po-
winny być osadzone w odpowiednio przygotowanych 
szczelinach o głębokości ok. 1,5 cm w taki sposób, aby 
miejsce osadzenia było usytuowane najwyżej w stosun-
ku do pozostałej części obróbki ukształtowanej z odpo-
wiednim spadkiem. 

Jeżeli okaże się to konieczne, szczelina, w której osa-
dzona została obróbka, powinna być dodatkowo odpo-
wiednio uszczelniona kitem trwale-plastycznym. 

Jeżeli tego typu obróbki wykonywane są z profili typu Z, 
to powinny one być tak ukształtowane, aby zagięcia nie 
posiadały kątów prostych. Kąty powinny być tak ukształ-
towane, aby obróbki umożliwiały właściwy odpływ wód 
opadowych z ich powierzchni w kierunku na zewnątrz 
obróbki.

10.2.1.6. Listwy mocujące, które dodatkowo zapewniają 
również ochronę przed penetracją wody muszą być od-
powiednio sztywne, aby na całej swej długości w jedna-
kowy sposób dociskały warstwę izolacji wodochronnej.
Odległość pomiędzy łącznikami nie powinna przekra-
czać 20 cm. Łączniki zastosowane do mocowania listwy 
powinny zapewniać odpowiedni docisk mocowanej izo-
lacji. Zastosowanie dodatkowych obróbek blacharskich 
ponad listwami mocującymi zapewnia dodatkową ochro-
nę przed penetracją wody w rejon mocowania listwy.

10.2.1.7. W miejscach występowania pionowych dyla-
tacji elementów konstrukcyjnych (np. ścian, elementów 
betonowych itp.) wykończenie izolacji musi być skon-
struowane i wykonane w taki sposób, aby zapewnić 
możliwość ewentualnych przesuwów bez możliwości 
uszkodzenia izolacji wodochronnej. 

Ewentualne listwy mocujące powinny być tak ułożone, 
aby nie przebiegały jednym odcinkiem przez dylatacje. 

Zaleca się stosowanie odpowiednich uszczelniaczy lub 
osłon w taki sposób, aby zapobiec penetracji wody pod 
warstwę izolacji wodochronnej przez szczelinę.

10.2.1.8. W przypadku występowania nieznacznych 
przemieszczeń w rejonie wykończenia izolacji wodo-
chronnej na elementach betonowych lub drewnianych, 
izolacja wodochronna w rejonie połączeń tych elemen-
tów nie powinna być mocowana do podłoża począwszy 
od powierzchni poziomej połaci do najwyższego punktu 
wykończenia izolacji (w celu zapewniania możliwości 
ewentualnych przemieszczeń i uniknięcia przerwania 
membrany).

W szczególnych przypadkach na tego typu połącze-
niach elementów może okazać się konieczne zastoso-
wanie warstwy rozdzielającej.

10.2.1.9. Materiały zastosowane do wykonania pod-
konstrukcji pod wykończenie izolacji wodochronnej (np. 
elementy konstrukcji attyk itp.) powinny być odporne na 
działanie czynników atmosferycznych mogących na nie 
wpływać przed wykonaniem na nich wykończenia izola-
cji wodochronnej.

W szczególnych przypadkach może okazać się koniecz-
ne zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczają-
cych podkonstrukcję przed wpływami atmosferycznymi.

10.2.1.10. Na powierzchniach dachu, gdzie przewiduje 
się obciążenie ruchem kołowym, miejsca wykończenia 
izolacji powinny być również odpowiednio zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład 
za pomocą odpowiednich okładzin metalowych, ka-
miennych itp.

10.2.1.11. W przypadku wykonywania pokrycia dacho-
wego z membran bitumicznych, powierzchnia, na której 
wykończona będzie izolacja wodochronna powinna być 
pokryta odpowiednim środkiem gruntującym. Dodatko-
wo na styku powierzchni połaci dachu z powierzchnią 
pionową, na której będzie wykończona izolacja wodo-
chronna należy zastosować odpowiednie wkładki (np.  
z wełny mineralnej) profilujące załamanie. 

Wykończenie izolacji wykonanej z membran bitumicz-
nych powinno być wykonane jako przynajmniej dwuwar-
stwowe. 

10.2.1.12. Wykończenie izolacji wodochronnej musi być 
w pełni połączone (zintegrowane) z warstwami izolacji 
wodochronnej ułożonymi na połaci dachu oraz wypro-
wadzone i zakończone na odpowiedniej wysokości. 
W przypadkach, gdzie wysokość wykończenia izolacji 
przekracza 50 cm może okazać się konieczne podziele-
nie powierzchni izolacji na fragmenty oraz zastosowanie 
jej dodatkowego pośredniego mocowania.

W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych z powierzchniami pionowymi – rys. numer: 7–16.
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10.2.2. Obróbki blacharskie połączone z papą

10.2.2.1. Wykończenie izolacji z zastosowaniem ob-
róbek blacharskich wykonywane jest z pasów blachy,  
z odpowiednio wywiniętymi krawędziami, wykonanych 
z miedzi, cynku, aluminium lub blachy stalowej ocyn-
kowanej.

10.2.2.2. Ze względu na rozszerzalność termiczną me-
talu należy uwzględnić zastosowanie odpowiednich 
wkładek dylatacyjnych zapobiegających ewentualnym 
uszkodzeniom spowodowanym przez rozszerzalność 
termiczną metalowych obróbek.

10.2.2.3. Metalowe obróbki w miejscach połączeń, 
w zależności od ich składu i materiału z którego są wy-
konane, powinny być łączone za pomocą nitów, wkrę-
tów lub lutowania w taki sposób, aby zapewnić szczel-
ność połączenia. Stosowanie połączeń zakładkowych 
nie jest dozwolone.

Dodatkowo pod obróbką blacharską powinna zostać za-
instalowana warstwa izolacji wodochronnej.

10.2.2.4. Obróbki wykonane z blachy powinny być 
mocowane pośrednio lub bezpośrednio do podłoża. 
Mocowanie może być wykonane za pomocą łączników  
w rozstawie ok. 5 cm. W przypadku stosowania obró-
bek blacharskich o niewielkich długościach odcinków, 
możliwe jest pominięcie wpływu rozszerzalności ter-
micznej.

Na podłożach, gdzie nie jest możliwe osadzanie łączni-
ków mocujących obróbki blacharskie, może okazać się 
konieczne zastosowanie odpowiedniej drewnianej pod-
konstrukcji (z listew lub desek, do których dopiero będą 
mocowane obróbki). Kołnierze z kleju nie mogą wysta-
wać powyżej krawędzi listwy krawędziowej.

10.2.2.5. W przypadku, gdy izolacja wodochronna wy-
konana jest z membran bitumicznych, powierzchnia 
przyklejenia obróbki powinna mieć szerokość min. 12 
cm. Przed przyklejeniem powierzchnia ta powinna być 
odpowiednio oczyszczona, osuszona oraz w miarę po-
trzeb zagruntowana odpowiednim środkiem.

Izolacja wodochronna na powierzchni, na której ma być 
przyklejona obróbka powinna być wykonana jako dwu-
warstwowa, przyklejona do podłoża na całej powierzch-
ni, na przykład na pasie szerokości 25 cm wykonana  
z warstwy papy polimerowej zbrojonej wkładka z włó-
kien poliestrowych.

W przypadkach, gdy nie jest możliwe uniknięcie sił 
ścinających pomiędzy obróbką blacharską a warstwą 
izolacji wodochronnej, może okazać się konieczne za-
stosowanie odpowiedniego luźno ułożonego paska  
z materiału rozdzielającego o szerokości ok. 10 cm 
umieszczonego pomiędzy krawędzią przyklejenia  
a izolacją wodochronną. Naklejona izolacja powinna 
kończyć się ok. 1 cm przed obróbką z blachy.

10.2.2.6. W kwestii wysokości połączeń z blachy ponad 
powierzchnię pokrycia obowiązują odpowiednio postę-
powania ustępu 10.2.1.

Jeśli górny koniec osłon z blachy nie jest zabezpieczo-
ny innymi osłonami, np. wystającymi deszczoodpornymi 
okładzinami ścian zewnętrznych, musi być zabezpie-
czony przed dostawaniem się wody od tyłu dodatkową, 
oddzielnie mocowaną listwą okapową. 

10.2.2.7. Wykończenie izolacji z zastosowaniem obró-
bek blacharskich w bezpośrednim sąsiedztwie płynącej 
wody (np. w rejonie koryt odwadniających itp.) może 
prowadzić do ich skorodowania. Z tego względu zaleca 
się, aby obróbki były mocowane na wysokości min. 2 cm 
powyżej poziomu połaci dachowej lub warstw wykończe-
niowych (żwir, płytki chodnikowe itp.).

W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych z obróbkami blacharskimi.

10.2.3. Obróbki blacharskie połączone z membraną 
z tworzyw sztucznych

10.2.3.1. Izolacja wodochronna dachu wykonana 
z membran plastikowych może posiadać wykończenie 
oraz połączenia wykonane z powlekanych/laminowa-
nych obróbek blacharskich. W przypadku stosowania 
takich obróbek należy uwzględniać ewentualne zmiany 
ich długości wynikające z rozszerzalności termicznej 
metalu.

10.2.3.2. Membrany plastikowe powinny być łączone 
z laminowanymi/powlekanymi profilami metalowymi zgod-
nie z wytycznymi przedstawionymi w p. 7.5. Zastosowanie 
znajdują również zapisy przedstawione w p. 10.2.1.

10.3. Wykończenie izolacji na progach drzwiowych

10.3.1. Drzwi, które stanowią bezpośrednie wyjście na 
powierzchnie tarasów oraz dachów muszą posiadać 
niezawodne uszczelnienie progu drzwiowego oraz jego 
sąsiedztwa.

10.3.2. Przedstawione w niniejszym punkcie wymaga-
nia powinny być rozważone już na etapie projektowa-
nia samych powierzchni dachów i tarasów jak również 
drzwi.

10.3.3. Wysokość wykończenia izolacji (i tym samym 
wysokość osadzenia progu drzwiowego) z reguły po-
winna wynosić przynajmniej 12 cm powyżej poziomu 
izolacji wodochronnej lub warstw nawierzchniowych, 
(jeżeli są zastosowane na dachu) (por. p. 10.2). Takie 
rozwiązanie zapewnia zabezpieczenie wykończenia izo-
lacji przez śniegiem, stojącą wodą, zaciekaniem wody  
w czasie opadów, wciskaniem wody przez wiatr itp.

10.3.4. W szczególnych przypadkach wysokość wykoń-
czenia izolacji (i tym samym usytuowania progu drzwio-
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wego) może zostać zredukowana, jeżeli lokalne wa-
runki w miejscu osadzenia drzwi wyjściowych na dach 
umożliwiają bardzo dobre i szybkie odprowadzenie 
wody z bezpośredniego sąsiedztwa progu drzwiowego.  
W takim przypadku redukcja wysokości osadzenia pro-
gu drzwiowego od wierzchniej warstwy pokrycia dacho-
wego może być zredukowana do 5 cm. Górny koniec 
izolacji wodochronnej lub odległość od blach połącze-
niowych pod ramą drzwi.

10.3.5. W przypadku, gdy próg drzwiowy znajduje się 
na tym samym poziomie co podłoże, na którym wyko-
nywana jest izolacja wodochronna należy stosować 
specjalne rozwiązania dotyczące wykończenia izolacji 
wodochronnej, które powinny być wcześniej uzgodnio-
ne pomiędzy projektantem, producentem drzwi oraz wy-
konawcą izolacji.

Wykonywanie izolacji wodochronnej w tym rejonie bez 
wcześniejszych uzgodnień nie gwarantuje szczelności.

Oznacza to również, iż należy zastosować odpowiednie 
środki zaradcze, takie jak np.:

 - zastosowanie podgrzewanego drenażu w rejo-
nie progu połączonego bezpośrednio z głównym 
systemem odwadniania izolacji wodochronnej,

 - wykonanie odpowiednich spadków izolacji wodo-
chronnej,

 - zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed 
rozbryzgiwaniem wody w rejonie drzwi,

 - montaż ościeżnicy drzwi (progu) z odpowiednim 
kołnierzem zabezpieczającym,

 - zastosowanie wewnętrznej izolacji wodochron-
nej oraz oddzielnego drenażu,

 - zastosowanie izolacji wodochronnej w pełni 
przyklejonej do podłoża.

10.3.6. Ościeżnica drzwi powinna być skonstruowana 
i wykonana w taki sposób, aby możliwe było wprowa-
dzenie pod nią albo warstwy izolacji wodochronnej 
stanowiącej wykończenie izolacji wodochronnej dachu 
albo płyt metalowych lub innych materiałów zabezpie-
czających przed penetracją wody. Wszelkie ewentualne 
kanały drenażowe znajdujące się w ościeżnicy (które 
mogą odprowadzać ewentualny kondensat powstają-
cy wewnątrz ościeżnicy) powinny być poprowadzone 
w taki sposób, aby miały ujście po zewnętrznej stronie 
ościeżnicy. Połączenia obróbek blacharskich okapni-
ków muszą być ułożone na zakład o wysokości min.  
3 cm.  Otwory drzwiowe powinny być zaprojektowane 
w taki sposób, aby możliwe było wykonanie należyte-
go wykończenia izolacji na takiej samej wysokości, jak  
w pozostałych miejscach jej wykończenia na dachu.

10.3.7. Połączenie izolacji wodochronnej z progiem 
może być wykonane w sposób zbliżony do zastosowa-
nego do wykończenia jej na powierzchniach ścian i attyk 
wokół dachu lub poprzez zastosowanie odpowiednich 
rozwiązań systemowych producenta drzwi (na przykład 
poprzez zastosowanie odpowiednich obróbek blachar-
skich, listew mocujących, okapników itp.). Wykończenia 

powinny być jednak wykonane w taki sposób, aby znaj-
dowały się za ościeżnicami (lub ewentualnie pod nimi) 
w celu uniemożliwienia ewentualnej penetracji wody.

10.3.8. W przypadku stosowania na powierzchni da-
chu izolacji wykonanej z materiałów bitumicznych ter-
mozgrzewalnych, z reguły w przypadku zastosowania 
drzwi o konstrukcji plastikowej, możliwe jest zastoso-
wanie do wykończenia izolacji jedynie materiałów klejo-
nych na zimno ze względu na ryzyko uszkodzenia drzwi 
podczas rozgrzewania palnikiem warstw izolacji wodo-
chronnej podczas jej wykańczania. 

10.3.9. Elementy izolacji wodochronnej wbudowane 
fabrycznie w ościeżnice drzwiowe powinny być mecha-
nicznie zamocowane do ościeżnic w sposób szczelny, 
na przykład poprzez zastosowanie odpowiednich listew 
dociskowych. Metalowe obróbki wokół ościeżnic powin-
ny być szczególnie dobrze połączone w narożnikach 
przy zastosowaniu odpowiednich łączników (np. nitów) 
albo poprzez lutowanie. Obróbki te powinny być wypro-
wadzone na odległość przynajmniej 12 cm poza obrys 
drzwi na powierzchnię ścian wokół drzwi.

W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych na progach drzwi – rys. numer: 17–20.

10.4. Wykończenie izolacji przebić i przejść instala-
cji przez warstwy izolacji wodochronnej.

10.4.1. Informacje ogólne

10.4.1.1. Wszystkie przejścia i przebicia dla potrzeb 
przeprowadzenia różnego rodzaju instalacji przez war-
stwę izolacji wodochronnej powinny być wykonywane 
razem z pozostałymi elementami wykończenia izolacji 
wodochronnej. Tego rodzaju wykończenia mogą być 
wykonane poprzez zainstalowanie specjalnych kołnie-
rzy, odpowiednio prefabrykowanych rękawów oraz opa-
sek zaciskowych. Wszelkie tego typu wykończenia po-
winny mieć szerokość min. 10 cm oraz w miarę potrzeb 
odpowiednio zagruntowane.

10.4.1.2. Odległość pomiędzy przebiciami czy też 
przeprowadzeniami, jak również od innych elementów 
wykończenia (np. attyk, ścian itp.) powinna wynosić 
min. 30 cm, aby możliwe było poprawne wykończenie  
i uszczelnienie takiego miejsca. Podana odległość po-
winna być mierzona od krawędzi kołnierza lub innej po-
dobnej obróbki zastosowanej jako element wykańcza-
jący.  

10.4.1.3. Połączenie z pasm z tworzyw sztucznych wy-
konuje się zgodnie ze wskazówkami producenta.

W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania wykończeń izolacji wodo-
chronnych na różnego rodzaju przebiciach – rys. numer: 
36–38.
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10.4.2. Elementy świetlików dachowych. (Wykoń-
czenie izolacji wodochronnej na świetlikach).

10.4.2.1. Świetliki dachowe składają się z elementów 
stanowiących obudowę oraz kopuły doświetlającej, zlo-
kalizowanej na obudowie. Nie zaleca się stosowania 
jednoczęściowych naklejanych świetlików.

10.4.2.2. Górna krawędź obudowy świetlika powin-
na znajdować się na wysokości min. 12 cm ponad po-
wierzchnią izolacji wodochronnej (jeżeli stanowi ona war-
stwę wierzchnią) lub żwiru (albo innej podobnej warstwy 
nawierzchniowej). Obudowa świetlika powinna być osa-
dzona na podłożu zgodnie z instrukcją producenta.

10.4.2.3. Ze względu na rozszerzalność termiczną me-
talu stosowanie wielkowymiarowych świetlików wiąże 
się z ryzykiem wykonania wadliwego montażu z powodu 
zmian temperatury, w której montowana jest obudowa 
oraz pozostałe elementy wykończenia. Z tego właśnie 
względu zaleca się, aby nominalny wymiar świetlików 
nie przekraczał 2,5 m.

10.4.2.4. Wykończenie izolacji wodochronnej na po-
wierzchniach obudów świetlików lub pasm doświetla-
jących powinno być wykonane z ogólnymi wytycznymi 
przedstawionymi w p.10.2.

10.4.2.5. Wykończenie izolacji wodochronnej na obu-
dowach świetlików może być wykonane poprzez przy-
klejenie na górnych poziomych kołnierzach lub poprzez 
całkowite przyklejenie izolacji do obudowy świetlika.

10.4.2.6. W przypadku, gdy wykończenie izolacji wodo-
chronnej przewidziane jest na powierzchni górnego kołnie-
rza, jego szerokość powinna wynosić min. 12 cm. W takim 
przypadku zaleca się również, aby górna krawędź obudowy 
znajdowała się min. 5 cm powyżej warstwy izolacji. Połącze-
nie powinno być ukształtowane w postaci klina.

10.4.2.7. W przypadku, gdy izolacja wodochronna jest 
przyklejana do obudowy świetlika, powierzchnia obu-
dowy powinna być czysta, odtłuszczona oraz sucha. 
W razie potrzeby konieczne jest zastosowanie środka 
gruntującego. Izolacja wodochronna musi być całkowi-
cie przyklejona do obudowy, zaś na górnym kołnierzu 
konieczne jest zastosowanie podwójnej warstwy izola-
cji wodochronnej. Może to być zrealizowane poprzez 
wykonanie pasa krawędziowego z izolacji o szerokości 
min. 25 cm, wykonanego na przykład z papy bitumicznej 
polimerowej ze zbrojeniem poliestrowym.

10.4.2.8. W przypadku, gdy obudowa świetlika ma być 
całkowicie obklejona warstwą izolacji wodochronnej wy-
konanej z papy bitumicznej zaleca się zastosowanie ter-
mozgrzewalnej papy polimerowej z wkładką poliestrową. 
Obudowa powinna być w razie potrzeby pokryta środkiem 
gruntującym. Pierwsza warstwa papy powinna być uło-
żona jako warstwa ciągła i wykończona poniżej górnego 
kołnierza świetlika. Druga warstwa papy powinna być wy-
kończona na powierzchnię górnego kołnierza świetlika.

10.4.2.9. W przypadku, gdy przewiduje się całkowite przy-
klejenie do powierzchni obudowy świetlika izolacji wodo-
chronnej wykonanej z membrany plastikowej, należy za-
stosować ten sam rodzaj membrany, co na powierzchni 
połaci dachowej. Wykończenie izolacji jest realizowane 
poprzez zastosowanie odpowiedniego do podłoża oraz 
membrany kleju lub poprzez zastosowanie zamocowanej 
mechanicznie obróbki z blachy powlekanej. 

Do wykonywania wykończenia izolacji wodochronnej  
w narożnikach stosuje się odpowiednio sprefabryko-
wane elementy. W przypadku, gdy warstwa izolacji wo-
dochronnej jest luźno ułożona na powierzchni pokrycia 
dachowego, bez warstwy balastującej, należy zastoso-
wać dodatkowe mocowanie mechaniczne izolacji wodo-
chronnej połaci dachu wokół obudowy świetlika (por. p. 
7.6).

W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania wykończeń izolacji wodo-
chronnych na świetlikach – rys. numer: 30–35.

10.4.3. Rury i kominy wentylacyjne

Wykończenie izolacji wodochronnej na powierzchniach 
rur oraz kominów wentylacyjnych jest wykonywane  
z zastosowaniem odpowiednich systemowych elemen-
tów wykończeniowych na przykład w postaci rękawów 
izolacyjnych, obróbek blacharskich powlekanych itp. 
Należy zwrócić uwagę na kompatybilność stosowanych 
materiałów, w celu zapewnienia trwałego i szczelnego 
połączenia materiałów.

Wykończenie izolacji oraz sposób zamontowania mate-
riałów wykańczających powinny zapobiegać penetracji 
wody ściekającej po powierzchni tego typu elementów.

10.4.4. Podstawy, maszty oraz elementy mocujące. 

10.4.4.1. Podpory dla balustrad itp. muszą być mocno 
zakotwiczone w konstrukcji nośnej. Podpory muszą być 
oddalone od krawędzi dachu o 20 cm.

10.4.4.2. Maszty antenowe itp. oraz ich zakotwiczenia 
muszą być bezpiecznie zamocowane w podkładzie lub 
konstrukcji nośnej. Działanie sił wiatru może powodo-
wać silne ruchy takich masztów. Dlatego połączenia mu-
szą być ruchome.

10.4.4.3. Połączenia z blachy powinny składać się 
z dwóch części oraz mieć tuleję z przyspawaną nakład-
ką lub obręczą. Obramowania w pobliżu krawędzi da-
chu powinny być wyprowadzone co najmniej na 12 cm 
nad powierzchnię pokrycia (warstwę żwiru). Kołnierze 
uszczelniające należy przymocować do izolacji wodo-
chronnej dachu oraz muszą one mieć z każdej strony 
po ok. 10 cm szerokości powierzchni klejącej. Bez-
spoinowe posadzki betonowe oraz nawierzchnie pły-
towe nie mogą przylegać bezpośrednio do podpór ani 
obramowań. Muszą być oddzielone od nich szczeliną  
o szerokości ok. 2 cm, aby połączenie lub zakotwiczenie 
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podpory nie było zagrożone przemieszczeniami względ-
nymi zależnymi od temperatury.

10.5. Elementy wykończeniowe krawędzi dachu

10.5.1. Informacje ogólne

10.5.1.1. Element wykończeniowy izolacji wodochron-
nej dachu jest konieczny przy krawędziach dachu,  
z wykluczeniem okolic rynien dachowych (patrz 10.7.3.). 

10.5.1.2. Do tego celu nadają się profile wykończeniowe 
dachu lub pokrycie krawędzi dachowej. 

10.5.1.3. Wysokość wykończeń krawędzi dachu powin-
na wynosić:

 - przy nachyleniu połaci dachowej do 9% (~5°) co 
najmniej 10 cm,

 - przy nachyleniu połaci dachowej powyżej 9% 
(~5°) co najmniej 5 cm ponad powierzchnię po-
krycia dachu lub warstwę żwiru. 

Wykończenia krawędzi dachu muszą być nachylone  
w kierunku dachu.

10.5.1.4. Stosuje się attyki z drewna, betonu, muru, 
metalu itp. Jako wykończenie attyk dachowych można 
stosować profile krawędziowe lub obróbki blacharskie. 
Warstwy izolacji wodochronnej połączenia powinny być 
poprowadzone i umocowane do góry aż do zewnętrznej 
krawędzi attyki. W przypadku wyższych połączeń patrz 
ustęp 10.2.1. (12).

10.5.1.5. Zewnętrzny pionowy bok profilu krawędzio-
wego lub obróbki blacharskiej powinien wystawać poza 
górną krawędź tynku lub licowania.

10.5.1.6. Wystający bok obróbki blacharskiej lub profilu 
krawędziowego należy zaopatrzyć w kapinos oddalony 
o co najmniej 2 cm od elementów chronionych.

10.5.1.7. Połączenia wierzchnich obróbek blacharskich 
attyk powinny być wykonane jako wodoszczelne a po-
nadto powinny być zaprojektowane i wykonane w taki 
sposób, aby zapewnić możliwość przemieszczeń spo-
wodowanych rozszerzalnością termiczną materiału,  
z którego są wykonane.

10.5.1.8. Elementy wykończeniowe attyk wykonane 
z metalowych elementów wytłaczanych lub profili eks-
trudowanych z reguły mocuje się do podkonstrukcji za 
pomocą systemowych łączników. Powinny one zapew-
niać odpowiednią sztywność połączeń oraz zapewniać 
możliwość przemieszczeń spowodowanych rozszerzal-
nością termiczną materiałów.

10.5.1.9. Grubość metalowych elementów wytłacza-
nych zależy ogólnie od sposobu mocowania oraz po-
winna być odnoszona do kompletnego systemu obró-
bek attyki, w skład którego wchodzą dane elementy.  
W przypadku stosowania elementów cienkościennych 

może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowe-
go, ciągłego elementu mocującego.

10.5.1.10. Obróbki blacharskie attyk, jak również ich 
elementy mocujące powinny być odporne na działanie 
sił spowodowanych oddziaływaniem wiatru.

10.5.1.11. Na narożnikach, krzyżowaniach i zakończe-
niach należy stosować elementy prefabrykowane lub roz-
wiązania rzemieślnicze (zaginanie i zaciskanie, spawanie).

10.5.2. Profile zamykające krawędzi dachu

10.5.2.1. Profile zamykające krawędzi dachu składają się z:
 - uchwytu, blendy i blachy podpierającej/klina,
 - krawędziowanych blach (blach łączonych).

10.5.2.2. Połączenie z izolacją wodochronną można wy-
konać za pomocą pap bitumicznych (patrz 6.6.) lub two-
rzyw sztucznych (patrz 6.7.), odpowiednio do materiału 
użytego do izolacji dachu.

10.5.2.3. Jednoczęściowe profile zamykające połączo-
ne z izolacją wodochronną nadają się do zastosowania 
tylko w niektórych warunkach, ponieważ występujące 
na stykach przemieszczenia względne wskutek zmian 
temperatur mogą prowadzić do pęknięć izolacji dachu.
   
W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych na krawędzi dachu – rys. numer: 23, 24, 28, 29.

10.5.3. Elementy kryjące krawędzie (attyki) dachów 

10.5.3.1. Elementy kryjące krawędzie dachów (attyki) 
mogą być wykonane z materiałów różnego rodzaju, np.: 
z odpowiednio wygiętych arkuszy blaszanych, wytłacza-
nych profili metalowych itp.

10.5.3.2. Elementy te powinny być tak ukształtowane, 
aby spadek pokrywy elementu zapewniał swobodne 
odprowadzenie wody oraz zanieczyszczeń z jego po-
wierzchni w kierunku połaci dachu.

10.5.3.3. Ewentualne przebicia elementów kryjących 
pod słupki balustrad itp. powinny być wykonane po-
przez zastosowanie przepustów metalowych (wyko-
nanych z rury metalowej przymocowanej do obróbki)  
o wysokości ok. 5 cm ponad powierzchnię obróbki.

Przepusty te powinny być odpowiednio uszczelnione, 
np.: poprzez spawanie, lub zastosowanie odpowiednich 
kołnierzy uszczelniających itp.

Instalacje odgromowe oraz inne podobne przewody 
elektryczne powinny być wprowadzane bądź w ogóle 
prowadzone pod elementami kryjącymi.

10.5.3.4. Elementy kryjące wykonane z innych materia-
łów powinny być odpowiednio skonstruowane, aby za-
pewnić poprawność ich działania.
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W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych na attykach – rys. numer: 21, 22, 25, 26, 27.

10.6. Dylatacje

10.6.1. Rozmieszczenie dylatacji w stropodachu zależy 
od wymagań budowlanych, statycznych oraz materiało-
wych. Projektant musi podać miejsce wykonania szcze-
liny, jej szerokość oraz kierunek.

10.6.2. Dylatacje nie mogą znajdować się bezpośrednio 
w pobliżu połączeń ze ścianami, a w szczególności nie 
mogą przebiegać przez naroża połączeń ze ścianami 
lub klinami. Jeśli jest to nieuniknione, należy zastoso-
wać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, np. kon-
strukcje pomocnicze (patrz 10.2.). 

10.6.3. Izolacja wodochronna dachu powinna być 
przy dylatacjach wyprowadzona z poziomów wodo-
nośnych możliwie blisko do punktów szczytowych po-
wierzchni dachu, np. poprzez uniesienie na klinach  
z materiałów izolacyjnych lub poprzez profile klinowe.

10.6.4. Pola połaci dachowej przedzielone dylatacjami 
należy odwadniać osobno i niezależnie od siebie.

10.6.5. Przy dużych ruchach wydłużenia, względnie 
osiadania lub ruchach ścinających, np. w rejonach, 
gdzie występuje osiadanie gruntu, konieczne jest 
ukształtowanie dylatacji jako konstrukcji kołnierzowych  
z elastomerowymi taśmami dylatacyjnymi.

10.6.6. W szczególności należy wybrać rodzaj i spo-
sób wykonania izolacji wodochronnej nad dylatacjami  
w zależności od uwarunkowań miejscowych. Do ukształ-
towania izolacji nad szczelinami dylatacyjnymi należy 
stosować materiały, które mogą przyjąć nie tylko ruchy 
prostopadłe, ale też równoległe do szczeliny.

10.6.7. Przy izolacjach z pap bitumicznych należy 
nad dylatacjami stosować papy polimerobitumiczne  
o wysokiej trwałości, elastyczności oraz odporności na 
zrywanie.

10.6.8. Zaleca się odpowiednie uwzględnienie szcze-
lin dylatacyjnych również w warstwie do regulacji pary 
wodnej.

W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych na dylatacji –  rys. numer: 41–43.

10.7. Odwodnienie połaci dachowej

10.7.1. Informacje ogólne

10.7.1.1. Odwodnienie dachu powinno być zaplanowa-
ne w taki sposób, aby odległości pomiędzy charaktery-
stycznymi punktami dachu w odniesieniu do wpustów 
były jak najmniejsze celem zapewnienia jak najszybsze-

go odwodnienia dachu. Dobór średnic wpustów odwad-
niających oraz pozostałych elementów instalacji powi-
nien być oparty na przepisach i normach obowiązujących 
w danym kraju.

10.7.1.2. Odwodnienie dachu może być zrealizowane 
za pomocą wewnętrznych wpustów odwadniających 
lub zewnętrznych rynien zamontowanych wraz z odpo-
wiednimi okapami. Zaleca się, aby dachy posiadające 
spadek o wartości nieprzekraczającej 9% (~5o) były od-
wadniane za pośrednictwem wpustów zlokalizowanych 
w centralnej części połaci.

10.7.1.3. Powierzchnie dachowe odwadniane za po-
średnictwem wpustów, bez względu na ich powierzch-
nię, powinny posiadać minimum dwa wpusty odwadnia-
jące albo jeden wpust oraz przelew awaryjny.

10.7.1.4. W przypadku tarasów, odwodnienie musi być 
zapewnione z poziomu izolacji wodochronnej.

10.7.2. Wpusty dachowe

10.7.2.1. Wpusty dachowe w dachach odwadnianych 
wewnętrznie powinny być umieszczane w najniższych 
punktach dachu oraz skonstruowane w taki sposób, aby 
zapewnić szczelne ich połączenie z izolacją wodochron-
ną pokrycia dachowego.

10.7.2.2. Wpusty dachowe powinny być oddalone 
o przynajmniej 30 cm w stosunku do attyk, szczelin dyla-
tacyjnych oraz przebić i przeprowadzeń przez warstwę 
izolacji wodochronnej (por. 10.4.1). Dodatkowo wpu-
sty powinny być tak skonstruowane, aby nie stanowiły 
mostka termicznego w warstwach termoizolacyjnych 
pokrycia dachowego. 

10.7.2.3. Ze względów eksploatacyjnych oraz potrzeby 
wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego 
lokalizacja wpustów jak również ich konstrukcja powin-
ny zapewniać pełny dostęp (do wykonania przeglądu 
czyszczenia itp.).

10.7.2.4. Wpusty dachowe powinny być mocowane do 
podłoża (do konstrukcji nośnej dachu / stropu).

10.7.2.5. Kołnierze wpustów powinny być zagłębione 
w podłożu (czy też osadzone właśnie na konstrukcji 
nośnej stropu). W przypadku stosowania w konstrukcji 
dachu izolowanego termicznie warstwy paroizolacyj-
nej, zaleca się stosowanie wpustów dwuczęściowych 
(umożliwiających odwodnienie zarówno z powierzch-
ni izolacji wodochronnej, jak również odprowadzenie 
ewentualne wody z powierzchni paroizolacji). W przy-
padku, gdy bezpośrednio pod dachem znajdują się po-
mieszczenia ogrzewane lub klimatyzowane, zaleca się 
stosowanie wpustów dachowych posiadających odpo-
wiednią warstwę izolacji termicznej.

10.7.2.6. Materiały stosowane do wykonania kołnierzy 
służących do połączenia wpustów z warstwą izolacji 
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wodochronnej powinny być w pełni kompatybilne z ma-
teriałami zastosowanymi do wykonania warstwy izolacji 
wodochronnej.

10.7.2.7. W przypadku, gdy na powierzchni dachu prze-
widziana jest roślinność, bezpośrednie otoczenie wpu-
stów powinno być wolne od roślinności (np. poprzez 
zastosowanie obudowy wpustu i odpowiedniej opaski 
żwirowej).

10.7.2.8. Na różnego rodzaju tarasach itp. wpusty od-
wadniające powinny być od góry przykryte specjalną 
kratką maskująca ułożoną w poziomie warstwy na-
wierzchniowej tarasu. Kratki te nie powinny być trwa-
le połączone z wpustami ze względu na możliwe nie-
zależne przemieszczenia warstw nawierzchniowych  
w stosunku do warstwy izolacji termicznej (i wpustu)  
i związane z tym ryzyko uszkodzenia wpustu.

W Aneksie nr 1 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych na wpustach –  rys. numer: 39–40.

10.7.3. Kształt okapów, pasów nadrynnowych oraz 
rynien 

10.7.3.1. W przypadku, gdy odwodnienie dachu realizo-
wane jest za pośrednictwem rynien zewnętrznych (roz-
mieszczonych wzdłuż krawędzi dachu), powinny zostać 
zastosowane specjalne obróbki okapowe (pasy nadryn-
nowe) stanowiące element przejściowy z połaci dachu 
do rynny (patrz 10.2.2).

10.7.3.2. W przypadku, gdy konstrukcja nośna dachu 
nie nadaje się do osadzania gwoździ, należy zastoso-
wać odpowiednie listwy drewniane, do których można 
dołączyć elementy odwodnienia rynnowego za pomo-
cą gwoździ. W miejscach, gdzie występuje izolacja 
termiczna dachu również należy stosować odpowied-
nią podkonstrukcję wsporczą z drewna. Elementy pod-
konstrukcji powinny być ok. 1cm cieńsze niż warstwa 
izolacji termicznej (w celu umożliwienia osadzenia np. 
elementów mocujących odwodnienie poniżej poziomu 
izolacji wodochronnej, aby nie zakłócać spływu wody) 
oraz wystawać ok. 2cm poza krawędź dachu, (aby moż-
liwe było odpowiednie ukształtowanie i zamontowanie 
zarówno samej rynny jak i pasa nadrynnowego).

10.7.3.3. Elementy mocujące rynnę (tzw. rynhaki) po-
winny być zamocowane do konstrukcji nośnej dachu (je-
żeli jest to możliwe) lub do odpowiednio przygotowanej 
drewnianej podkonstrukcji.

W Aneksie nr 2 znajdują się rysunki przedstawiające 
przykładowe rozwiązania łączenia izolacji wodochron-
nych z powierzchniami pionowymi – rys. numer: 7–22; 
25–27; 34–38.

11. Remonty oraz utrzymanie dachów

11.1. Informacje ogólne

11.1.1. W celu utrzymania izolacji wodochronnej w na-
leżytym stanie, konieczne są prace konserwacyjne i 
pielęgnacyjne. Terminowe wykonanie tych prac zakłada 
regularne sprawdzanie izolacji wodochronnej. Czynność 
ta powinna być wykonywana przez fachowca w trakcie 
obchodu i przeglądu dachu. Zakres tych prac zależy od 
odporności izolacji na starzenie, uwarunkowanej głównie 
jakością i rodzajem zabezpieczenia powierzchni dachu. 
Zaleca się zawarcie specjalnej umowy konserwacyjnej 
pomiędzy właścicielem a wykonawcą dachu.

11.1.2. Konserwacja i pielęgnacja dachu obejmuje z re-
guły usunięcie zanieczyszczeń oraz roślin. Liście należy 
usunąć odpowiednio wcześnie, aby zapobiec powsta-
waniu humusu lub zatkaniu instalacji odwadniającej. 
Połączenia i elementy wykończeniowe dachu wymagają 
szczególnego przeglądu. Dotyczy to przede wszystkim 
mocowań i szczelin przy górnych końcach połączeń  
i elementów wykończeniowych. Części metalowe oraz 
osłony narażone na korozję powinny być regularnie po-
krywane warstwą ochronną (patrz 10.2.2.).

11.1.3. Jeżeli dalsze prawidłowe funkcjonowanie da-
chu jest zagrożone ze względu na brak wykonywania 
okresowych kontroli, zestarzenie się materiału izolacji 
wodochronnej lub warunki atmosferyczne, uszkodzone 
powierzchnie izolacji wodochronnej należy wymienić na 
nowe. Zakres ewentualnych robót naprawczych powi-
nien być poprzedzony wnikliwą oceną stanu technicz-
nego zarówno samej warstwy izolacji wodochronnej, 
jak również warstw znajdujących się pod nią, takich jak: 
izolacja termiczna, paroizolacja, również mających za-
sadniczy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dachu.

11.2. Kontrola stanu technicznego dachu (inspekcja)

11.2.1. Kontrola stanu technicznego dachu odbywa się 
poprzez dokonanie wizualnej oceny stanu technicznego 
warstwy izolacji wodochronnej włączając w to stan tech-
nicznych połączeń, wykończenia, elementów mocują-
cych, przeprowadzeń, przebić itp.

11.2.2. Każdorazowa kontrola stanu technicznego po-
winna zostać udokumentowana w formie pisemnego 
raportu. Raport ten powinien zawierać opis stwierdzo-
nych uszkodzeń oraz, jeżeli jest to konieczne, zakres 
dalszej, bardziej szczegółowej inspekcji. Ponadto ra-
port powinien zawierać wytyczne do przeprowadzenia 
ewentualnych napraw, jak również określać pilność ich 
wykonania.

11.3 Konserwacja (czynności związane z utrzyma-
niem) dachu. 

11.3.1. Utrzymanie dachu obejmuje następujące aspekty:
 - usuwanie zanieczyszczeń, liści, niepożądanej 

roślinności,
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 - czyszczenie wpustów dachowych,
 - wyrównywanie i poziomowanie warstwy żwiru,
 - czyszczenie wywiewów urządzeń wentylacyj-

nych itp.

11.3.2. Częstotliwość wykonywania czynności związa-
nych z utrzymaniem dachu jest zależna od pochylenia 
połaci dachowych, wieku oraz postępowania procesu 
starzenia się warstwy izolacji wodochronnej spowodo-
wanego takim czynnikami środowiskowymi jak: ciepło, 
promieniowanie słoneczne, agresywność środowiska, 
obecność drobnoustrojów itp.

11.4. Naprawy

11.4.1. Informacje ogólne

11.4.1.1. Wykonywanie naprawy staje się niezbędne 
w momencie, gdy uszkodzenia występują w takiej czę-
ści dachu (lub w takim stopniu), która uniemożliwia pra-
widłowe funkcjonowanie dachu jako całości (tzn. prze-
grody wodoszczelnej oraz izolowanej termicznie).

Naprawa może obejmować m.in.:
 - zwiększenie poziomu izolacyjności termicznej 

lub wymianę istniejącej izolacji termicznej na 
nową,

 - naprawę uszkodzonych powierzchni izolacji wo-
dochronnej,

 - wykonanie nowych, lepszych, lub naprawę istnie-
jących warstw nawierzchniowych i ochronnych,

 - wykonanie nowego mocowania lub uszczelnie-
nie elementów mocujących instalacje itp.,

 - wykonanie nowych lub zmodernizowanie kon-
strukcji istniejących paneli, okładzin, obróbek 
blacharskich itp.,

 - naprawa lub zamontowanie nowych innych de-
montowanych elementów stanowiących wyposa-
żenie dachu.

11.4.1.2. W przypadku, gdy obecny stan techniczny dachu 
nie gwarantuje już – ze względu na wiek izolacji wodo-
chronnej brak wykonywania dotychczas czynności zwią-
zanych z utrzymaniem oraz naprawami lub występujące 
uszkodzenia – właściwego poziomu zabezpieczenia przed 
wodą, izolację wodochronną należy wymienić na nową.

Wykonanie tego powinno być poprzedzone przepro-
wadzeniem szczegółowej kontroli stanu technicznego 
warstw ułożonych pod warstwą izolacji wodochronnej, 
takich jak izolacja termiczna czy paroizolacja. Nale-
ży dokonać oceny dalszej przydatności tych warstw  
i w miarę potrzeb wymienić je na nowe.

11.4.1.3. W przypadku, gdy w czasie dotychczasowej eks-
ploatacji dachu doszło na przykład do przemieszczeń płyt 
izolacji termicznej, powstałe szczeliny i pustki należy uzu-
pełnić kompatybilnym materiałem izolacyjnym.

11.4.1.4. Ewentualne rysy lub pęknięcia w warstwie izo-
lacji wodochronnej powinny być pokryte rozdzielającym 

fragmentem warstwy izolacji przymocowanym tylko jed-
nostronnie i dopiero pokrytym właściwą warstwą izolacji 
wodochronnej stanowiącej warstwę naprawczą.

11.4.1.5. Ewentualne pojedyncze pęcherze na po-
wierzchni izolacji wodochronnej należy przeciąć w celu 
ich otworzenia i wyrównania ciśnienia (wewnątrz pę-
cherza i na zewnątrz). Powstałe rozcięcia należy za-
kleić arkuszami nowej warstwy izolacji wodochronnej  
o odpowiednich wymiarach.

11.4.1.6. Uszkodzone powierzchnie izolacji wodochron-
nej powinny być naprawiane z zastosowaniem materia-
łów lub systemów w pełni kompatybilnych (lub identycz-
nych) z istniejącą warstwą izolacji wodochronnej.

11.4.1.7. Uszkodzone powierzchnie wierzchniej war-
stwy izolacji wodochronnej alternatywnie mogą być na-
prawiane przy pomocy kompatybilnych folii płynnych.

11.4.2. Naprawa izolacji wodochronnej z pap bitu-
micznych

11.4.2.1. W przypadku, gdy warstwy izolacji wodo-
chronnej są jeszcze sprawne, można przeprowadzić 
ich skuteczną regenerację, np. przez położenie ko-
lejnej warstwy papy polimerobitumicznej, zgodnie  
z 4.6.1.1(2).

11.4.2.2. W przypadku, gdy zastosowana izolacja wo-
dochronna jest częściowo lub całkowicie wykonana  
z materiału zawierającego wkładkę filcową lub wykazu-
je tendencję do ciągłego powstawania różnego rodzaju 
bąbli, nawet pomimo bardzo starannego przygotowania 
podłoża może okazać się konieczne ułożenie warstwy 
rozdzielająco – wentylującej lub dodatkowej warstwy 
izolacji termicznej pomiędzy uszkodzoną warstwę izo-
lacji wodochronnej a nową. Zastosowanie dodatkowej 
warstwy izolacji termicznej polepszy właściwości izola-
cyjne pokrycia dachowego. 

W czasie przygotowywania podłoża do ułożenia no-
wych, dodatkowych warstw należy rozciąć wszystkie 
większe pęcherze, usunąć pomarszczenia itp. oraz 
wszystkie ewentualne zanieczyszczenia. W przypadku 
stosowania izolacji wodochronnej przyklejanej należy 
zastosować warstwę podkładową, do której zostanie 
przyklejona warstwa wierzchnia.

11.4.2.3. Ewentualne pojedyncze pęcherze na po-
wierzchni izolacji wodochronnej należy przeciąć w celu 
ich otworzenia i wyrównania ciśnienia (wewnątrz pę-
cherza i na zewnątrz). Powstałe rozcięcia należy za-
kleić arkuszami nowej warstwy izolacji wodochronnej  
o odpowiednich wymiarach.

11.4.2.4. Przed pokrywaniem powstałych na powierzch-
ni izolacji wodochronnej rys nowymi warstwami, zaleca 
się ułożenie warstwy rozdzielającej (luźno ułożonej lub 
zamocowanej jedynie w celu zapewnienia stałości po-
łożenia), której zadaniem jest odseparowanie powsta-



Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

DP 2.01 35

jących naprężeń w rejonie pęknięcia od nowo ułożonej 
warstwy izolacji. 

11.4.3. Naprawa izolacji wodochronnych z tworzyw 
sztucznych

11.4.3.1. Naprawa uszkodzonych miejsc izolacji prze-
ciwwodnych z membran plastikowych powinna zo-
stać wykonana poprzez naklejenie lub zgrzanie no-
wej, lokalnej warstwy izolacji wodochronnej w rejonie 
uszkodzenia. Zaleca się, aby materiał zastosowany 
do naprawy pochodził od tego samego producenta, co 
materiał dotychczasowej (istniejącej na dachu) izolacji 
wodochronnej. 

11.4.3.2. W przypadku, gdy uszkodzona warstwa izola-
cji wodochronnej wykonana jest z membrany plastiko-
wej, zaleca się aby w miejscach uszkodzenia istniejąca 
warstwa izolacji wodochronnej została usunięta. Zasto-
sowanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej polep-
sza właściwości izolacyjne pokrycia dachowego.

11.4.3.3. Nowa warstwa izolacji wodochronnej powinna 
odpowiadać wytycznym przedstawionym w p.4.6. ni-
niejszych wytycznych oraz zaleceniom przedstawionym  
w niniejszym rozdziale.

11.4.4. Naprawa izolacji wodochronnych z materia-
łów płynnych

Naprawa uszkodzonych miejsc izolacji wodochronnych 
z materiałów płynnych powinna zostać wykonana z za-
stosowaniem kompatybilnych materiałów (systemów 
izolacyjnych) po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Ułożenie nowej warstwy izolacji z materiału płynnego 
powinno być wykonane zgodnie z p. 4.5.

11.5. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne w przy-
padku dachów o ciężkim zabezpieczeniu pokrycia

W przypadku dachów o ciężkim zabezpieczeniu pokry-
cia, np. z warstwami żwiru lub nawierzchniami z płyt, 
prace konserwacyjne i pielęgnacyjne sprowadzają się 
głównie do usuwania roślinności i większych zanie-
czyszczeń.

11.6. Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne w przy-
padku izolacji wodochronnej dachów z pasm pokry-
tych warstwą żwiru lub łupku

11.6.1. Powierzchnia izolacji wodochronnej z pap bitu-
micznych pokrytych warstwą żwiru lub łupku wymaga 
szczególnej pielęgnacji, np. odnowienia w odpowiednim 
czasie powierzchni izolacji wodochronnej poprzez na-
niesienie powłoki malarskiej i ewentualnie dodatkowego 
odnowienia warstwy łupku.

11.6.2. Uszkodzenia w górnej warstwie izolacji wodo-
chronnej muszą zostać naprawione przed naniesieniem 
powłoki malarskiej.

11.6.3. W zależności od stopnia obciążenia izolacji wo-
dochronnej dachu oraz związanych z nim objawów sta-
rzenia, czynności pielęgnacyjne można powtórzyć.

11.6.4. Papy polimerobitumiczne z reguły mają więk-
szą odporność na starzenie. Jeśli jednak konieczne jest 
przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych, sposób ich wy-
konania należy omówić z producentem.

11.7. Utrzymanie dachów z warstwą izolacji wodo-
chronnej bez ochrony powierzchniowej 

11.7.1. Utrzymanie warstw izolacji wodochronnej wy-
konanych z membran plastikowych nie posiadających 
wierzchniej warstwy zabezpieczającej ogranicza się za-
sadniczo do usuwania gromadzących się na powierzch-
ni izolacji różnego rodzaju zanieczyszczeń, nalotów itp. 
Regeneracja warstwy izolacji wodochronnej przy za-
stosowaniu jakichkolwiek powłok malarskich itp., przy 
obecnym stanie wiedzy technicznej w tym zakresie, nie 
jest możliwa.

11.7.2. Możliwość nanoszenia refleksyjnych powłok ma-
larskich na powierzchnie bitumicznych izolacji przeciw-
wodnych zależy od materiału izolacji. Jedynie powłoki 
zalecane przez producenta danej izolacji wodochronnej 
mogą być zastosowane. 

Właściwości ochronne tego typu warstw refleksyjnych 
mogą zostać w dość krótkim czasie ograniczone ze 
względu na zanieczyszczenie środowiska, w szczegól-
ności na terenach mocno uprzemysłowionych. Przed-
stawione powyżej wytyczne dotyczą również ponowne-
go stosowania warstw refleksyjnych.

11.7.3. Uszkodzone fragmenty izolacji wodochronnej 
powinny być naprawione przed wykonaniem dodatko-
wych warstw nawierzchniowych.

11.8. Naprawa izolacji wodochronnej dachów z pap 
bitumicznych

11.8.1. W przypadku, gdy istniejące warstwy izolacji wo-
dochronnej spełniają swoją funkcję wodochronną, efek-
tywnym sposobem wykonania naprawy (remontu) może 
być na przykład poprawne wykonanie nowej warstwy 
izolacji wodochronnej wykonane z papy polimerowej.

11.8.2. W przypadku, gdy istniejąca warstwa izolacji 
wodochronnej w całości lub częściowo posiada wkładkę 
tekstylną lub na jej powierzchni występuje znaczna ilość 
pęcherzy, albo gdy pęcherze pojawiły się ponownie po 
poprzednim ich usunięciu, zaleca się ułożenie warstwy 
rozdzielającej, umożliwiającej zniwelowanie oraz roz-
proszenie różnic w ciśnieniach pary wodnej, a następ-
nie wykonanie nowej warstwy izolacji wodochronnej. 
W niektórych przypadkach starą warstwę papy należy 
perforować, w celu uniknięcia kondensacji. Może to 
wynikać z możliwości powstania kondensacji w starych 
warstwach pokrycia. 
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11.8.3. Przygotowanie istniejącej warstwy izolacji wo-
dochronnej, jako podłoża dla nowej warstwy, powinno 
obejmować ewentualne rozcięcie istniejących pęcherzy 
oraz fałd. W razie konieczności, istniejąca warstwa izo-
lacji wodochronnej powinna być sperforowana. Wszyst-
kie znaczące zanieczyszczenia oraz naloty powinny zo-
stać usunięte. W przypadku, gdy nowa warstwa izolacji 
wodochronnej będzie przyklejana do podłoża, należy 
zastosować ewentualną powłokę gruntującą lub war-
stwę wierzchniego krycia stanowiącą podkład pod war-
stwę wierzchniego krycia. 

11.8.4. Zjawisko powstawania pęcherzy może zostać 
wyeliminowane również poprzez zastosowanie dodat-
kowej warstwy izolacji termicznej. Zastosowana war-
stwa izolacji termicznej dodatkowo polepszy właściwo-
ści termoizolacyjne dachu.

11.8.5. Nowa warstwa izolacji wodochronnej powinna 
być ułożona zgodnie z powyższymi wytycznymi jak rów-
nież zgodnie z zapisami przedstawionymi w p. 6.6. 

11.9. Naprawa izolacji wodochronnej dachów z 
membran z tworzyw sztucznych

W przypadku uszkodzenia izolacji wodochronnej wy-
konanej z membran plastikowych, wykonanie remontu 
polega na ułożeniu nowej warstwy izolacji wodochron-
nej. Zaleca się, aby starą, zniszczoną warstwę izolacji 
usunąć. Podczas układania nowej warstwy izolacji wo-
dochronnej należy stosować się do wytycznych produ-
centa danego materiału. Dodatkowo zaleca się również 
skonsultowanie możliwości wykonania naprawy oraz 
ogólnej technologii realizacji robót z producentem da-
nego materiału.

11.10. Remont izolacji dachowych z materiałów 
płynnych

Remont pokryć dachowych wykonanych w technologii 
izolacji wodochronnych z materiałów płynnych należy 
wykonać poprzez np.: ponowne poprawne nałożenie 
dodatkowej warstwy izolacji wodochronnej z materiału 
płynnego.

Uwaga! Do powyższych „Wytycznych do projekto-
wania i wykonywania dachów z izolacją wodochron-
ną – wytyczne dachów płaskich” z listopada 2010r. 
dodano Aneks nr 1 w którym znajdują się rysunki 
ilustrujące:

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych  
z powierzchniami pionowymi,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych  
z obróbkami blacharskimi,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych na 
progach drzwi,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych  
z przebiciami połaci dachowej,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych ze 
świetlikami,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych na 
krawędzi dachu,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych  
z attykami,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych na 
dylatacji,

 - Przykładowe łączenia izolacji wodochronnych  
z wpustami.





Aneks nr 1
Przykładowe rysunki rozwiązań detali
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paroizolacja z tworzywa sztucznego lub
kauczuku

izolacja cieplna bez oklejenia

izolacja cieplna z oklejeniem 
(laminowana fabrycznie)

drewno, materiały drewnopodobne

warstwy rozdzielcze - np. ochronna

blacha laminowana
(blacha pokryta tworzywem)

płynna izolacja wodochronna 
(folia w płynie)

izolacja z tworzywa sztucznego lub
kauczuku - papa ochronna 
( np. półtrwałego PCV )

izolacja z tworzywa sztucznego lub
kauczuku oklejonego włóknin

izolacja z tworzywa sztucznego lub 
kauczuku

rodek gruntujcy

warstwa gruntujca

papa asfaltowa modyfikowana

OZNACZENIA I SYMBOLE
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Wyk.: Rysunek nr  1

Warstwy dachu niewentylowanego z balastem i spadkiem ukształtowanym w izolacji cieplnej.
Papa asfaltowa w technice klejenia.

7.

3.

4.

6.

3.

1.

2.

5.

2. izolacja wodochronna

5. paroizolacja bitumiczna
6. warstwa gruntujca
7. konstrukcja nona

1. warstwa balastujca i ochronna ze wiru

3. warstwa wyrównujca cinienie pary wodnej
4. izolacja cieplna ze spadkiem
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Wyk.: Rysunek nr 2

Warstwy dachu niewentylowanego z blastem i spadkiem ukształtowanym w izolacji cieplnej. 
Izolacja wodochronna z tworzywa sztucznego (PVC) łczona na zakład.

7.

1.
2.

3.

5.

6.

4.

4.

7. konstrukcja nona

1. warstwa balastujca i ochronna ze wiru
2. geowłóknina
3. izolacja wodochronna
4. warstwa ochronna
5. izolacja cieplna ze spadkiem
6. paroizolacja
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Wyk.:

Warstwy dachu wentylowanego z izolacj wodochronn
z tworzywa sztucznego mocowan mechanicznie.

Rysunek nr 3

1. 2.

3.

4.

5.

6.

2. izolacja wodochronna
1. łczenie wg zalece producenta

3. warstwa ochronna
4. izolacja cieplna 
5. paroizolacja 
6. konstrukcja nona
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Wyk.:

Warstwy dachu odwróconego z blastem. 
Izolacja wodochronna z tworzywa sztucznego (PVC) łczona na zakład.

Rysunek nr 4

4.

1.

2.

3.

5.
6.
7.

8.

1. warstwa balastujca i ochronna ze wiru
2. geowłóknina
3. płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej
4. warstwa ochronna obojtna chemicznie
5. izolacja wodochronna
6. warstwa ochronna

8. konstrukcja nona
7. warstwa spadkowa
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Wyk.:

Warstwy dachu wentylowanego. Papa asfaltowa.

Rysunek nr 5

1.
3.
2.

4.

5.

6.

7.

8.

2. izolacja wodochronna

8. konstrukcja nona

1. posypka

3. warstwa papy łczona mechanicznie
4. deskowanie pełne
5. przestrze wentylowana
6. izolacja cieplna
7. paroizolacja
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Wyk.:

Sposób konstruowania spadków na dachu płaskim.

Rysunek nr 6
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* Uwaga: Przy wysokiej jakoci papy o wysokim stopniu nasycenia modyfikatorami aktualnie kliny nie s konieczne. 
  Uwaga dotyczy klinów na wszystkich rysunkach.

Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej ze cian - stałe - z podciciem.

Rysunek nr 7

1.
2.
3.

4.

5. 6.

wysoko połczenia

1. uszczelka systemowa
2. kit trwale plastyczny
3. listwa dociskowa
4. posypka
5. klin  6/6 cm*
6. warstwa balastujca i ochronna ze wiru
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Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej ze cian z izolacj ciepln.

Rysunek nr 8

5.

4.

2.
3.

1.

wysoko połczenia

4. posypka
5. klin  6/6 cm*

1. obróbka blacharska
2. listwa dociskowa
3. profil podtrzymujcy
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Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej ze cian - stałe - podwieszan elewacj.

Rysunek nr 9

2.1.

4.
3.

wysoko połczenia

1. listwa dociskowa
2. podwieszana elewacja
3. posypka
4. klin  6/6 cm*
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Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej ze cian ceglan - stałe. 

Rysunek nr 10

7.

5.

1.

wysoko połczenia4.
3.

2.

6.

1. wpozioma izolacja wodochronna
2. kit trwale plastyczny
3. listwa dociskowa
4. obróbka blacharska
5. posypka
6. klin  6/6 cm*
7. warstwa balastujca i ochronna ze wiru
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego i blachy laminowanej ze cian - 
stałe - z podciciem.

Rysunek nr 11

1.
2.

3.

4.

wysoko połczenia

2. kit trwale plastyczny
3. obróbka blacharska

1. uszczelka systemowa

4. mocowanie mechaniczne
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego ze cian z izolacj ciepln.

Rysunek nr 12

2.
3.

4.

wysoko połczenia

1.

1. profil podtrzymujcy
2. obróbka blacharska
3. listwa dociskowa
4. mocowanie mechaniczne
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Wyk.: Rysunek nr 13

Łczenie płynnej izolacji wodochronnej ze cian z cegły.

2.

1.

3.

wysoko połczenia

2. obróbka blacharska
3. izolacja cieplna laminowana

1. kit trwale plastyczny
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Wyk.: Rysunek nr 14

Łczenie papy asfaltowej ze cian - ruchome - z konstrukcj pomocnicz.

wysoko połczenia

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

2. kit trwale plastyczny
1. uszczelka systemowa

3. izolacja wodochronna

4. obróbka blacharska
5. listwa dociskowa
6. konstrukcja pomocnicza

7. posypka
8. mocowanie mechaniczne
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Wyk.: Rysunek nr 15

Łczenie papy asfaltowej na betonowym elemencie dachu ze cian - ruchome. 

1.
2.

3.
4.

4.

5.

wysoko połczenia

2. kit trwale plastyczny
1. uszczelka systemowa

3. izolacja wodochronna

4. obróbka blacharska
5. posypka

54
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Wyk.: Rysunek nr 16

Połczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego ze cian
za pomoc konstrukcji pomocniczej - ruchome. 

wysoko połczenia

1.
2.

3.
4.

5.

6.

2. kit trwale plastyczny
1. uszczelka systemowa

3. izolacja wodochronna

4. obróbka blacharska
5. listwa dociskowa
6. konstrukcja pomocnicza
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Wyk.: Rysunek nr 17

Połczenie papy asfaltowej z drzwiami tarasowymi.

wysoko połczenia

1.

2.

3.

1. cokół z blachy stanowicy ochronny pas, rekomendowane aluminium
2. mata ochronna
3. płyta chodnikowa na wirku o granulacji 4-8 mm
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Wyk.: Rysunek nr 18

Połczenie papy asfaltowej z drzwiami tarasowymi.

wysoko połczenia

1.

2.

3.

1. cokół z blachy stanowicy ochronny pas, rekomendowane aluminium
2. mata ochronna
3. rynna odprowadzajca
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Wyk.: Rysunek nr 19

Połczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z drzwiami tarasowymi.

wysoko połczenia

1.

2.

3. 4.

1. cokół z blachy stanowicy ochronny pas, rekomendowane aluminium
2. mata ochronna
3. rynna odprowadzajca
4. zamknicie z blachy
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Wyk.: Rysunek nr 20

Połczenie papy asfaltowej z drzwiami tarasowymi.

wysoko połczenia

1.

2.

3. 4.

1. cokół z blachy stanowicy ochronny pas, rekomendowane aluminium
2. mata ochronna
3. rynna odprowadzajca
4. zamknicie z blachy
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A

Minimalna warto wymiaru A jest zalena od wysokoci budynku na którym znajduje si obróbka blacharska.

Wyk.: Rysunek nr 21

Łczenie papy asfaltowej z krawdzi dachu (attyk).

wysoko połczenia

1.

2.

3.

1. obróbka blacharska
2. posypka
3. klin  6/6 cm*

wysoko budynku [m]
0 - 8 m
8 - 20 m

powyej 20 m

warto wymiaru A [cm]
min. 5 cm
min. 8 cm
min. 10 cm

Dotyczy wszystkich obróbek blacharskich na zewntrznej cianie budynku.
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A

Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej z krawdzi dachu (attyk).

Rysunek nr 22

1.
2.

3.

4.

5.

wysoko połczenia

1. obróbka blacharska
2. listwa dociskowa
3. posypka
4. klin  6/6 cm*
5. mocowanie mechaniczne
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Wyk.:

 Łczenie papy asfaltowej z krawdzi dachu i wieloczciowym profilem aluminiowym.

Rysunek nr 23

1. 2. 3.

wysoko połczenia

1. wiatrownica
2. element dociskowy
3. warstwa rozdzielajca podkład z blachy i izolacj wodochronn
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z krawdzi dachu 
i wieloczciowym profilem aluminiowym.

Rysunek nr 24

1. 2. 3.

wysoko połczenia

4.

1. wiatrownica
2. element dociskowy
3. warstwa rozdzielajca podkład z blachy i izolacj wodochronn
4. mocowanie mechaniczne
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A

Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z krawdzi dachu (attyk).

Rysunek nr 25

1.

3.2.

wysoko połczenia

1. obróbka blacharska
2. warstwa balastujca i ochrona ze wiru
3. mocowanie mechaniczne
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A

Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z attyk z płyty warstwowej.

Rysunek nr 26

4.

3.

2.

1.

wysoko połczenia

1. obróbka blacharska
2. uszczelka systemowa

4. mocowanie mechaniczne
3. konstrukcja pomocnicza
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A

Uwaga: Foli płynnej nie wolno układa bezporednio na izolacji cieplnej w zwizku z czym naley
ułoy warstw rozdzielcz. Takie rozwizanie dotyczy tylko pap polimerowych.

Wyk.:

Łczenie płynnej izolacji wodochronnej z krawdzi dachu (attyk).

Rysunek nr 27

1.
wysoko połczenia

1. obróbka blacharska
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*Uwaga: W przypadku łcznia papy asfaltowej z blach naley starannie dobra systemowy rodek gruntujcy.

Wyk.: Rysunek nr 28

Zakoczenie krawdzi dachu z podwieszan rynn oraz pap asfaltow.

3.2.1.

1. rynna z okapem zabezpieczona antykorozyjnie
2. pas nadrynnowy
3. rodek gruntujcy*
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Wyk.: Rysunek nr 29

Zakoczenie krawdzi dachu z podwieszan rynn oraz izolacj wodochronn z 
tworzywa sztucznego.

2.1.

1. blacha laminowana
2. uszczelka systemowa
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Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej ze wietlikiem z kołnierzem nasadowym.

Rysunek nr 30

wysoko połczenia

3.

1.

2.

1. listwa dociskowa
2. posypka
3. mocowanie mechaniczne
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Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej ze wietlikiem z kołnierzem nasadowym.

Rysunek nr 31

3.2.

wysoko połczenia

1.

1. listwa dociskowa
2. posypka
3. pas wzmacniajcy
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego ze wietlikiem z kołnierzem nasadowym.

Rysunek nr 32

1. 2. 3.

wysoko połczenia

3. pas wzmacniajcy

1. warstwa balastujca i ochronna ze wiru
2. mocowanie mechaniczne



DP 2.0172

Wyk.:

Łczenie płynnej izolacji wodochronnej ze wietlikiem z kołnierzem nasadowym.

Rysunek nr 33

1.

wysoko połczenia

1. pas wzmacniajcy
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Wyk.: Rysunek nr 34

Łczenie papy asfaltowej ze stalow podstaw wietlika bez fabrycznego ocieplenia.

1.

2.

4.

wysoko połczenia

1. listwa dociskowa
2. stalowa podstawa wietlika
3. posypka
4. mocowanie mechaniczne
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Wyk.: Rysunek nr 35

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego ze stalow podstaw wietlika 
bez fabrycznego ocieplenia.

wysoko połczenia

1.

2.

3.

1. listwa dociskowa
2. stalowa podstawa wietlika
3. mocowanie mechaniczne
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Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej z rur przechodzc przez strop.

Rysunek nr 36

3.

2.

1.
wysoko połczenia

1. obróbka blacharska
2. tuleja z rury do klejenia
3. pas wzmacniajcy
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z rur przechodzc przez strop.

Rysunek nr 37

wysoko połczenia

2.

1.

1. prefabrykowany kołnierz
2. uszczelka systemowa
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z rur przechodzc przez strop.

Rysunek nr 38

wysoko połczenia

2.1.

1. kołnierz wykonany na budowie
2. warstwa balastujaca i ochronna ze wiru
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Wyk.: Rysunek nr 39

Łczenie papy asfaltowej z wpustem za pomoc kołnierza.

1. 3.

4.

2.

5.

1. warstwa balastujaca i ochronna ze wiru
2. kosz
3. element łczcy z kołnierzem
4. obejma
5. rynna
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego z wpustem za pomoc kołnierza.

Rysunek nr 40

1. 2.

3.

4.

1. kosz
2. element łczcy z kołnierzem
3. obejma
4. rynna
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*Uwaga: Przy wydłueniu do zerwania izolacji na poziomie 30% ± 3% nie jest konieczne stosowanie pianki 
 z tworzywa o profilu okrgłym.

Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego na dylatacji.

Rysunek nr 41

1. 2.

1. izolacja polimerowo - bitumiczna
2. pianka z tworzywa o profilu okrgłym
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Wyk.:

Łczenie papy asfaltowej na dylatacji z konstrukcj pomocnicz.

Rysunek nr 42

wysoko połczenia

1.

2.

3.

4.
5.

1. listwa dociskowa
2. obróbka blacharska
3. posypka
4. klin  6/6 cm*
5. konstrukcja pomocnicza
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Wyk.:

Łczenie izolacji wodochronnej z tworzywa sztucznego na dylatacji z konstrukcj pomocnicz.

Rysunek nr 43

wysoko połczenia

1.

2.

3.

4.

1. listwa dociskowa
2. obróbka blacharska

4. mocowanie mechaniczne
3. mokonstrukcja pomocnicza
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Aneks nr 2
Spis polskich norm (PN EN)  
w zakresie robót dekarskich,  
Ryszard Klatt

Grupy norm:
I.  NORMY DOTYCZĄCE DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1.  PN EN ISO/IEC 17000:2006  „OCENA ZGODNOŚCI – TER-
MINOLOGIA I ZASADY OGÓLNE”. 
2.  PN EN ISO/IEC 17050-1:2010 „OCENA ZGODNOŚCI 
– DEKLARACJA ZGODNOŚCI SKŁADANA PRZEZ DOSTAW-
CĘ – CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA OGÓLNE”.
3.  PN EN ISO/IEC 17050-2:2005 „OCENA ZGODNOŚCI 
– DEKLARACJA ZGODNOŚCI SKŁADANA PRZEZ DOSTAW-
CĘ – CZĘŚĆ 2: DOKUMENTACJA WSPOMAGAJĄCA”. 

II. NORMY DOTYCZĄCE OBLICZEŃ CIEPLNO-WIL-
GOTNOŚCIOWYCH
4. PN EN ISO 13788:2003 „CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE 
WŁAŚCIWOŚCI KOMPONENTÓW BUDOWLANYCH I ELE-
MENTÓW BUDYNKU. TEMPERATURA POWIERZCHNI WE-
WNĘTRZNEJ KONIECZNA DO UNIKNIĘCIA KRYTYCZNEJ 
WILGOTNOŚCI POWIERZCHNI I KONDENSACJI MIĘDZY-
WARSTWOWEJ. METODY OBLICZANIA”.
5. PN EN 12524:2003 „MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE. 
WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE. TABELA-
RYCZNE WARTOŚCI OBLICZENIOWE”.
6. PN EN ISO 6946:2008 „KOMPONENTY BUDOWLANE 
I ELEMENTY BUDYNKU. OPÓR CIEPLNY I WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKANIA CIEPŁA. METODA OBLICZANIA”.
7. PN EN ISO 10456:2009 „IZOLACJA CIEPLNA. MATERIA-
ŁY  I WYROBY BUDOWLANE. OKREŚLENIE DEKLAROWA-
NYCH I OBLICZENIOWYCH WARTOŚCI CIEPLNYCH”.
8. PN EN ISO 13790:2009 „CIEPLNE WŁAŚCIWOŚCI UŻYT-
KOWE BUDYNKÓW. OBLICZENIE ZUŻYCIA ENERGII DO 
OGRZEWANIA”.

III. NORMY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW CIEPLNYCH 
9. PN EN 13162:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W 
BUDOWNICTWIE. WYROBY Z WEŁNY MINERALNEJ (WM) 
PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPECYFIKACJA”.
10. PN EN 13163: 2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY ZE STYROPIANU (EPS) 
PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPECYFIKACJA”.
11. PN EN 13164:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY Z POLISTYRENU EKSTRU-
DOWANEGO (XPS) PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPE-
CYFIKACJA”. 
12. PN EN 13165:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY ZE SZTYWNEJ PIANKI POLI-
URETANOWEJ (PUR) PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPE-
CYFIKACJA”. 
13. PN EN 13166:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY Z PIANKI FENOLOWEJ (PF) 
PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPECYFIKACJA.”
14. PN EN 13167:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY ZE SZKŁA PIANKOWEGO 
(CG) PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPECYFIKACJA.”

15. PN EN 13168:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY Z WEŁNY DRZEWNEJ (WW) 
PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPECYFIKACJA.”
16. PN EN 13169:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY Z EKSPANDOWANEGO 
PERLITU (EPB) PRODUKOWANE FABRYCZNIE. 
17. PN EN 13170:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY Z KORKA EKSPANDOWANE-
GO (ICB) PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPECYFIKACJA”.
18. PN EN 13171:2009 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ 
W BUDOWNICTWIE. WYROBY Z WŁÓKIEN DRZEWNYCH 
(WF) PRODUKOWANE FABRYCZNIE. SPECYFIKACJA.” 

IV. NORMY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DO REGU-
LACJI PRZENIKANIA PRAY WODNEJ 
19. PN EN 13970:2006 „ELASTYCZNE WYROBY WO-
DOCHRONNE. WYROBY ASFALTOWE DO REGU-
LACJI PRZENIKANIA PARY WODNEJ. DEFINICJE  
I WŁAŚCIWOŚCI”. 
20. PN EN 13984:2006 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAU-
CZUKU DO REGULACJI PRZENIKANIA PARY WODNEJ. DE-
FINICJE I WŁAŚCIWOŚCI”. 

V. NORMY DOTYCZĄCE BITUMICZNYCH MATERIA-
ŁÓW WODOCHRONNYCH 
21. PN EN 13707+A2:2009 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. WYROBY ASFALTOWE NA OSNOWIE DO PO-
KRYĆ DACHOWYCH. DEFINICJE I WŁAŚ CIWOŚCI” .
22. PN EN 12311-1:2001 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. CZĘŚĆ I: WYROBY ASFALTOWE DO IZOLACJI 
WODOCHRONNEJ DACHÓW. OKREŚLENIE WŁAŚCIWO-
ŚCI MECHANICZNYCH PRZY ROZCIĄGANIU”.
23. PN EN 1107-1:2001 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. WYROBY ASFALTOWE DO IZOLACJI WODO-
CHRONNEJ DACHÓW. OKREŚLENIE STABILNOSCI WY-
MIARÓW”.
24. PN EN 1109:2001 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. CZĘŚĆ I: WYROBY ASFALTOWE DO IZOLACJI 
WODOCHRONNEJ DACHÓW. OKREŚLENIE GIĘTKOŚCI  
W NISKIEJ TEMPERATURZE”.
25. PN EN 12317-1:2001 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. CZĘŚĆ I: WYROBY ASFALTOWE DO IZOLACJI 
WODOCHRONNEJ DACHÓW. OKREŚLENIE WYTRZYMAŁO-
ŚCI ZŁĄCZY NA ŚCINANIE”.
26. PN EN 12316-1:2001 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. CZĘŚĆ I: WYROBY ASFALTOWE DO IZOLACJI 
WODOCHRONNEJ DACHÓW. OKREŚLENIE WYTRZYMA-
ŁOŚCI ZŁĄCZY NA ODDZIERANIE”.
27. PN EN 1296:2002 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. WYROBY ASFALTOWE, Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH I KAUCZUKU DO POKRYĆ DACHOWYCH. METODA 
SZTUCZNEGO STARZENIA PRZEZ DŁUGOTRWAŁE DZIA-
ŁANIE PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY”.
28. PN EN 13416:2004 „ELASTYCZNE WYROBY WO-
DOCHRONNE. CZĘŚĆ I: WYROBY ASFALTOWE,  
Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU DO IZOLACJI 
WODOCHRONNEJ DACHÓW. ZASADY POBIERANIA PRÓ-
BEK”.
29. PN B 04615:1990 „PAPY ASFALTOWE I SMOŁOWE. ME-
TODY BADAŃ”.



Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

DP 2.0184

VI. NORMY DOTYCZĄCE IZOLACJI WODOCHRON-
NEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU 
30. PN EN 12311-2:2002 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZ-
NYCH PRZY ROZCIĄGANIU. CZĘŚĆ II: WYROBY Z TWO-
RZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU DO IZOLACJI WODO-
CHRONNEJ DACHÓW”.
31. PN EN 13967:2006 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZU-
KU DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŁĄCZNIE Z WY-
ROBAMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU DO IZO-
LACJI PRZECIWWODNEJ CZĘŚCI PODZIEMNEJ. DEFINICJE  
I WŁAŚCIWOŚCI”. (+ PN-EN 13967:2006/A1:2007)
32. PN EN 13956:2006 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAU-
CZUKU DO POKRYĆ DACHOWYCH. DEFINICJE I WŁAŚCI-
WOŚCI”.
33. PN EN 1107-2:2002 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. OKREŚLENIE STABILNOŚCI WYMIARÓW. 
CZĘŚĆ 2:WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZU-
KU DO IZOLACJI WODOCHRONNEJ DACHÓW”.
34. PN EN 12317-2:2002 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. OKREŚLENIE WYTRZYMAŁOŚCI ZŁĄCZY NA 
ŚCINANIE, CZEŚĆ 2: WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
I KAUCZUKU DO IZOLACJI WODOCHRONNEJ DACHÓW”.
35. PN EN 12316-2:2002 „ELASTYCZNE WYROBY WODO-
CHRONNE. OKREŚLENIE WYTRZYMAŁOŚCI ZŁĄCZY NA 
ODDZIERANIE. CZĘŚĆ 2: WYROBY Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH I KAUCZUKU DO IZOLACJI WODOCHRONNEJ DA-
CHÓW”. 

Aneks nr 3
Wykorzystanie polskich norm PN 
EN do doboru materiałów pokrycio-
wych, Ryszard Klatt (wyd. Materiały Budow-

lane, 06/2010)

Innowacyjna działalność człowieka nie może być ogra-
niczana i dlatego normy w zasadzie nie są i nie mogą 
być obowiązkowe.

Doskonale wyposażone laboratoria producentów  
w sposób ciągły przynoszą efekty w postaci nowych 
i udoskonalanych produktów. Równolegle w pracow-
niach wyższych uczelni rozwija się wiedza związana z fi-
zyką budowli, pozwalająca coraz dokładniej rozpoznać 
wędrówkę wilgoci w przegrodzie. W efekcie:
 - powstają nowe produkty
 - stare produkty zyskują nowe właściwości fizyczno-

chemiczne, co z kolei wywołuje powstawanie nowych 
zastosowań i technik.

Przykładem są niewentylowane dachy płaskie z blach. 
Tego typu zastosowania stały się możliwe  dzięki:
 - materiałom regulującym przepływ pary wodnej (paro-

izolacjom) o wskaźniku oporu dyfuzyjnego przekra-
czającym SD=1500m;

 - izolacjom cieplnym, o właściwościach eliminujących 
konwekcję wilgoci.

Tak więc pracując np. nad doborem warstw pokrycia 
dachowego mamy możliwość wyboru spośród dużej 
liczby proponowanych rozwiązań i formalnie nie mamy 
żadnych ograniczeń. Pozostaje jednak konieczność 
uwzględnienia wielu czynników, takich jak:
 - rodzaj konstrukcji budynków oraz konstrukcji stropów;
 - rodzaj podłoża;
 - obciążenie siłami wiatru (wysokość budynku), osia-

daniem, wibracjami itp.;
 - zewnętrzne i wewnętrzne warunki klimatyczne i ciepl-

no–wilgotnościowe;
 - uwarunkowania architektoniczne (estetyczne);

Wymusza to na projektancie posiadanie wiedzy spe-
cjalistycznej. Najlepsza wiedza nie jest jednak w stanie 
zapewnić dobrej i krótkiej drogi do wyboru optymalnych 
rozwiązań bez „map i przewodników”. Bardzo dobrym 
i interesującym przewodnikiem są Normy Europejskie  
i procedury z tym związane. 
Próbując przybliżyć czytelnikowi mechanizm działania 
tych norm, należy przypomnieć kilka spraw:
• Normy Europejskie w zakresie wymagań są liberalne 

i nie są obowiązkowe z wyjątkiem wymagań o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w spra-
wie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa;

• Normy Europejskie są bardzo restrykcyjne pod wzglę-
dem metod badań. Pozwala to na porównywanie pro-
duktów różnych producentów i różnych rodzajów ma-
teriałów zlokalizowanych na terenie UE.
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OMÓWIENIE PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z KO-
NIECZNOŚCIĄ OCENY ZAUFANIA DO WYROBÓW 

DOPUSZCZONYCH DO OBROTU

Niezwykle istotnym elementem mechanizmu funkcjo-
nowania Norm Europejskich jest ocena zgodności lub 
deklaracja zgodności. 

Oficjalną nazwę deklaracji zgodności oraz oceny zgod-
ności znajdziemy w następujących normach:
 - PN-EN ISO/IEC 17000:2004 Ocena zgodności, Ter-

minologia i zasady ogólne;
 - PN-EN ISO/IEC 17050–1:2005 Ocena zgodności. 

Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Część 1:Wymagania ogólne;

 - PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności. 
Deklaracje zgodności składane przez dostawcę. 
Część 2: Dokumentacja wspomagająca.

Zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17000:2004 Ocena zgodno-
ści, Terminologia i zasady ogólne, definicje te brzmią 
następująco:

„2.1. Ocena zgodności - wykazanie, że wyspecyfiko-
wane wymagania dotyczące wyrobu, procesu, systemu, 
osoby lub jednostki zostały spełnione.

UWAGA 1! Ocena zgodności obejmuje działania zde-
finiowane w innym miejscu, w niniejszej normie mię-
dzynarodowej, takie jak: badanie, kontrola, jak również 
certyfikacja oraz akredytacja jednostek oceniających 
zgodność.

UWAGA 2! W niniejszej normie międzynarodowej wy-
rażenie  „przedmiot  oceny zgodności” lub „przedmiot” 
stosuje się do konkretnego materiału, wyrobu, instalacji, 
procesu, systemu, osoby lub jednostki, do której ocena 
zgodności ma zastosowanie. Usługa jest objęta defini-
cją wyrobu.

2.2. Ocena zgodności przez stronę pierwszą - dzia-
łanie związane z oceną zgodności, wykonywane przez 
osobę lub organizację, która dostarcza przedmiot.

UWAGA! Sformułowania: strona pierwsza, druga i trze-
cia są stosowane do scharakteryzowania działań zwią-
zanych z oceną zgodności w odniesieniu do danego 
przedmiotu i nie powinny być mylone z prawną identyfi-
kacją odpowiednich stron umowy.

2.3. Ocena zgodności przez stronę drugą - działania 
związane z oceną zgodności, wykonywane przez osobę 
lub organizację zainteresowaną przedmiotem jako użyt-
kownik.

UWAGA! Osoby lub organizacje wykonujące dzia-
łania związane z oceną zgodności strony drugiej 
obejmują na przykład nabywców lub użytkowników 
wyrobów lub potencjalnych klientów chcących po-
legać na systemie zarządzania dostawcy, lub orga-
nizacje reprezentujące ich interesy.

2.4. Ocena zgodności przez stronę trzecią - działanie 
związane z oceną zgodności wykonywane przez osobę 
lub jednostkę niezależną od osoby lub organizacji, która 
dostarcza przedmiot i od użytkownika zainteresowane-
go tym przedmiotem.

UWAGA! Kryteria niezależności jednostek ocenia-
jących zgodność i jednostek akredytujących podano  
w normach międzynarodowych lub przewodnikach ma-
jących zastosowanie do ich działalności. 

2.5. Jednostka oceniająca zgodność - jednostka, któ-
ra świadczy usługi w zakresie oceny zgodności.

UWAGA! Jednostka akredytująca nie jest jednostką 
oceniającą zgodność.

2.6. Jednostka akredytująca - upoważniona jednost-
ka, która prowadzi akredytację.

UWAGA! Upoważnienie jednostki akredytującej jest 
zwykle uzyskiwane od rządu.

2.7. System oceny zgodności - zasady, procedury i za-
rządzanie dotyczące przeprowadzania oceny zgodności

UWAGA! Systemy oceny zgodności mogą działać na 
szczeblu międzynarodowym, regionalnym, krajowym 
lub niższym.”

„5.4. Deklaracja - atestacja przez stronę pierwszą.”

„5.2. Atestacja - wystawienie oświadczenia opartego 
na decyzji poprzedzonej przeglądem, że spełnienie wy-
specyfikowanych wymagań zostało wykazane.

UWAGA 1! Oświadczenie, określone w niniejszej nor-
mie międzynarodowej jako „oświadczenie o zgodno-
ści”, wyraża zapewnienie, że zostały spełnione wy-
specyfikowane wymagania. Takie zapewnienie samo  
w sobie nie daje gwarancji kontraktowych lub innych 
gwarancji prawnych.”

Podstawę do uzyskania gwarancji prawnych da norma 
PN–EN ISO/IEC 17050–2 Ocena zgodności, Deklaracja 
zgodności składana przez dostawcę, część 2: Doku-
mentacja wspomagająca, pozwalająca żądać dokumen-
tacji wspomagającej.

„5.  Zawartość dokumentacji wspomagającej

5.1. Dokumentacja wspomagająca  powinna zawierać, 
jeżeli mają zastosowanie następujące informacje wy-
kazujące zgodność z zadeklarowanymi wymaganiami 
(patrz ISO/IEC 17050 – 1:2004, rozdz. 6 i zał. A):
a) opis przedmiotu deklaracji (wyrobu, procesu, syste-
mu zarządzania, osoby lub jednostki);
b) dokumentację projektową (np. opisy, wykresy, rysun-
ki, identyfikację zakresu wiedzy eksperckiej i kompeten-
cji, dane techniczne);
c) wyniki oceny zgodności takie jak:
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Tabela 1. Parametry wełny mineralnej podane w deklaracjach zgodności trzech producentów. 

Właściwość Producent 1 Producent 2 Producent 3

Obciążenie ciężarem własnym
[kN/m3] 1,45 1,55 Brak danych

Grubość  zgodnie z EN 823
[klasa] T4 T4 T5

Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności

(70oC; 90%) zgodnie z EN 1604
[%]

<1 <1 Brak danych

Naprężenie ściskające przy 10% 
odkształcenia zgodnie z EN 826

[kPa]
≥40 ≥50 ≥60

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do powierzchni czołowej 

zgodnie z EN 1607
[kPa]

≥7,5 ≥15 ≥15

Obciążenie punktowe przy 
odkształceniu 0.5 cm zgodnie  

z  EN 12430
[N]

≥350 ≥400 ≥600

Nasiąkliwość przy krótkotrwałym 
zanurzeniu zgodnie z EN 1609

[kg/m2]
≤1 ≤1 Brak danych

Nasiąkliwość przy długotrwałym 
zanurzeniu zgodnie z EN 12087

[kg/m2]
≤3 ≤3 Brak danych

Przenikanie pary wodnej zgodnie  
z EN 12086 MU1 MU1 MU1

Odporność na działanie ognia zgodnie z 
prEN 13501-1 A1 A1 A1

 - opis zastosowanych metod (np. audytowanie, proce-
dury audytowania, badanie partii, przegląd projektu, 
weryfikacja i walidacja, inspekcja, plan badania, ba-
dania seryjne, metody badań, badanie typu) i uza-
sadnienie ich wyboru,

 - wyniki (np. raport z audytu, raport z badań) oraz
 - ocena wyników, łącznie z odchyleniami i zezwoleniami,

d) identyfikację, odpowiednie kwalifikacje i kompetencje 
techniczne jednostek oceniających zgodność jako stro-
ny pierwsze, drugie lub trzecie oraz szczegóły statusu 
ich akredytacji (np. zakres, nazwa jednostki akredytu-
jącej).”

W tabeli 1 podano informacje zawarte w deklaracjach 
zgodności produktów do izolacji cieplnej. W tabeli tej 
podajemy przykładową analizę porównawczą wyrobów 
z wełny mineralnej trzech producentów. 

Na przykładzie tej tabeli możemy powiedzieć, że brak 
danych u producenta 3 eliminuje możliwość wyrobienia 
sobie m.in. zaufania do wyrobu trzeciego. Można podej-
rzewać, że wyrób trzeci w okresach wilgotnych w trakcie 
wbudowywania ulegnie degradacji. Oczywiście możemy 
zażądać dodatkowych danych i odtworzyć zaufanie do 
wyrobu. 
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Innym interesującym przykładem analizy porównawczej 
umożliwiającej optymalny wybór rodzaju izolacji ciepl-
nej jest tabela 2. Otóż twórcy nowych norm zapropo-
nowali różne normy dla każdego z niżej wymienionych 
rodzajów izolacji cieplnej. Metody badawcze są jednak 
takie same. Przykładowo parametr płaskości daje różne 
wymagania dla każdego materiału. Dzięki temu szybko 
ocenić można ryzyko łódkowania pod wpływem wilgoci.
Tabela 3 pokazuje, że dzięki zastosowaniu tych sa-
mych metod badawczych do określenia parametrów 
technicznych materiałów do izolacji wodochronnych 
możliwe jest porównanie np. wyrobów asfaltowych  
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku. 

WYBÓR MATERIAŁÓW DO IZOLACJI CIEPLNEJ  
Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW NORM

Wełna mineralna (WM) – materiał izolacyjny o struktu-
rze włóknistej, wytworzony ze spienionej skały, żużla lub 
szkła. Dostępny w płytach, rulonach i arkuszach. Norma 
PN EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownic-
twie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.

Styropian (EPS) – sztywne komórkowe tworzywo 
sztuczne, wytwarzane przez formowanie granulek spie-
nionego polistyrenu lub jego kopolimerów, o struktu-
rze komórek zamkniętych, wypełnionych powietrzem. 
Dostępny w blokach, płytach i rulonach. Norma PN 
EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.

Styrodur (XPS) – sztywny komórkowy materiał izolacyj-
ny z tworzywa sztucznego wytwarzany przez spienienie 
i ekstrudowanie polistyrenu lub jego kopolimerów, z na-
skórkiem lub bez o zamkniętej strukturze komórek. Nor-
ma PN EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budow-
nictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Pianki poliuretanowe (PUR) – sztywny komórkowy 
lub półsztywny materiał lub wyrób izolacyjny z komór-
kowego tworzywa sztucznego, zasadniczo o zamkniętej 
strukturze komórek, na bazie poliuretanu. Norma PN 
EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produ-
kowane fabrycznie. Specyfikacja.

Pianki fenolowe (PF) – sztywna pianka komórko-
wa, której polimerowa struktura jest wykonana przede 
wszystkim przez polikondensację fenolu, jego homolo-
gów i/lub pochodne z aldehydami lub ketonami. Norma 
PN EN 13166 Wyroby do izolacji cieplnej w budownic-
twie. Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja.

Szkło piankowe (CG) – sztywny materiał izolacyjny wy-
tworzony ze spienionego szkła, o zamkniętej strukturze 
komórkowej. Norma PN EN 13167 Wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego 
(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wełna drzewna (WW) – długie wiórki drzewne formo-
wane w sztywne lub półsztywne wyroby. Norma PN EN 
13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wy-
roby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.

Ekspandowany perlit (EPB) – lekki granulowany ma-
teriał izolacyjny wytworzony z występującej naturalnie 
skały wulkanicznej, ekspandowanej za pomocą ciepła 
do wytworzenia struktury komórkowej. Norma PN EN 
13169 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wy-
roby z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja.

Korek ekspandowany (ICB) – ochronna warstwa dębu 
korkowego, która może być okresowo usuwana z jego 
pnia i gałęzi, następnie kruszony i/lub mielony i spojony 
wyłącznie własnym naturalnym lepiszczem pozyskiwa-
nym ze ścian komórek korkowych przez podgrzewanie 
pod ciśnieniem. Norma PN EN 13170 Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie. Wyroby z korka ekspandowa-
nego (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Włókna drzewne (WF) – wyrób izolacyjny wykonany 
z włókien drzewnych z dodatkiem lub bez dodatku środ-
ków wiążących lub dodatków, niekiedy łączone mecha-
nicznie. Norma PN EN 13171 Wyroby do izolacji ciepl-
nej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

ZESTAWIENIE BADAŃ MATERIAŁÓW  
DO IZOLACJI CIEPLNEJ

Normy Europejskie obowiązujące w Polsce dotyczące 
materiałów do izolacji cieplnych wprowadzają podział 
badań na trzy podstawowe grupy:

• Badania do wszystkich zastosowań (oznaczane 
jako WZ) – to badania, które należy wykonać, aby wy-
rób mógł być uznany za zgodny z odpowiednią normą 
(tabela 2,3);   

            
• Badania do określonych zastosowań (oznaczane 

jako OZ) – to badania, które należy wykonać, jeśli do 
przewidzianego zastosowania wyrobu są postawione 
wymagania dotyczące określonych właściwości (tabe-
la 2,3);       

          
• Badania dodatkowe (oznaczane jako BD) – to ba-

dania, które mogą być przeprowadzone, jeśli produ-
cent chce podać informacje dotyczące danych para-
metrów.

W celu usystematyzowania wyników badań, normy 
dotyczące poszczególnych właściwości materiałów do 
izolacji cieplnej określają poziomy i klasy. Poziom to 
podana wartość, która jest dolną lub górną granicą wy-
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magania, przy czym poziom jest podany jako wartość 
deklarowana danej właściwości. Klasa jest kombinacją 
dwóch poziomów tej samej właściwości między którymi 
powinna znajdować się wartość właściwości użytkowej, 
przy czym poziomy są podane jako wartości deklarowa-
ne danej właściwości. Dodatkowo normy podkreślają, 
że za zgodność produktu z odpowiednią normą odpo-
wiedzialny jest producent lub jego bezpośredni przed-
stawiciel. 

Przy określeniu przez producenta określonych zasto-
sowań danego materiału należy zbadać wszystkie nie-
zbędne właściwości. Na żądanie zamawiającego pro-
ducent powinien udostępnić certyfikat lub deklarację 
zgodności.

Zestawienie badań poszczególnych właściwości materia-
łów do izolacji cieplnej, wraz z podziałem na grupy badań 
przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2 wyraźnie udowadnia, 
jak ważna jest analiza, której powinien dokonać projek-
tant przed wyborem materiału oraz ustalenie warunków 
w jakich wybrany materiał będzie pracował.

INTERPRETACJA SKRÓCONYCH OPISÓW WŁAŚCI-
WOŚCI MATERIAŁÓW DO IZOLACJI CIEPLNYCH  

– KOD OZNACZENIA

Europejskie Normy obowiązujące w Polsce wprowadziły 
skrócone symbole do oznaczenia właściwości materia-
łów – kody oznaczeń które podaje producent (tabela 2). 
W skład kodu powinny wchodzić wszystkie właściwości 
wymagane do wszystkich oraz do  określonych zastoso-
wań materiałów. 

Analizując kody zawarte w tabeli 2 należy pamiętać, że 
oznaczenie:
„i” – to wskazanie odpowiedniego poziomu lub klasy;
„σ” – to wskazanie odpowiedniego naprężenia;
„y” – to wskazanie liczby lat. 

Każdy kod oznaczenia powinien zaczynać się skrótem 
terminu danego materiału do izolacji cieplnej oraz nu-
meru Europejskiej Normy obowiązującej w Polsce doty-
czącej materiału.

Przykładowy kod oznaczenia:
MW-EN13162–T6–DS(T+)–CS(10)70–TR15–
PL(5)100–MU1–CP3–AP0,35–AW0,40

Gdzie symbol:
MW - oznacza wełnę mineralną;

EN13162 – oznacza, że zgodność materiału określono 
wg normy europejskiej o danym numerze;

T6 – materiał ma poziom grubości T6 czyli przy obcią-
żeniu 250 Pa różnica między grubością rzeczywistą  
a grubością nominalną nie powinna być większa od -5% 
lub -0,1 cm i +15% lub + 0,3 cm (wybiera się wartość, 
która daje liczbowo większą tolerancję);

DS(T+) – oznacza, że materiał przechowywany przez 
48 h w temperaturze 70±2oC charakteryzuje się stabil-
nością wymiarową czyli względne zmiany długości, sze-
rokości i grubości są mniejsze od 1%;  

CS(10)70 – materiał charakteryzuje się poziomem wy-
trzymałości na ściskanie 70 kPa, czyli odkształcenie 
względne materiału wynosi 10% dla naprężenia ściska-
jącego 70 kPa;

TR15 – materiał charakteryzuje się poziomem wytrzy-
małości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czo-
łowej 15kPa, czyli materiał traci właściwości dla naprę-
żeń rozciągających większych od 15 kPa;

PL(5)100 –materiał charakteryzuje się poziomem wy-
trzymałości na obciążenie punktowe 100N, czyli mate-
riał odkształci się o 0,5 cm przy obciążeniu punktowym 
większym bądź równym 100N;

MU1 – dla materiału brak jest danych pomiarowych 
współczynnika oporu dyfuzyjnego i jego wartość przy-
jęto jako µ=1; 

CP3 – materiał charakteryzuje się poziomem ściśliwości 
3, czyli obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej 
jest ≤4,0 kPa, wymaganie ≤0,3cm i tolerancja +0,2cm;

AP0,35 – materiał charakteryzuje się praktycznym 
współczynnikiem pochłaniania dźwięku 0,35; 

AW0,40 – materiał charakteryzuje się ważonym współ-
czynnikiem pochłaniania dźwięku 0,40.

NORMY DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DO IZOLACJI 
WODOCHRONNYCH

Izolacje wodochronne możemy podzielić na: 

W zależności od stopnia narażenia na zawilgocenie, 
naporu ciśnienia wody itp.: 
• lekkie – stosowane w celu ochrony podziemnych czę-

ści budynku w gruntach suchych przed przenikaniem 
wilgoci w kierunku bocznym. Wykonywane są jako 
powłoki bezspoinowe jedno lub dwuwarstwowe z róż-
nych mas asfaltowych, lepików i emulsji; 

• średnie - stosowane przy zabezpieczeniu budynku 
przed bezpośrednim działaniem wody opadowej lub 
przesiąkaniem jej w kierunku poziomym i pionowym. 
Wykonywane są z powłok asfaltowych z pojedynczą 
lub podwójną wkładką z papy, albo jako powłoki z mas 
asfaltowych odpowiedniej grubości;

• ciężkie – stosowane przy zabezpieczeniu budynku lub 
budowli przed bezpośrednim naporem wód grunto-
wych (woda działająca pod ciśnieniem). Wykonywane 
jako powłoki asfaltowe lub z żywic syntetycznych ży-
wic z odpowiednią ilością wkładek z papy, folii PCW, 
cienkiej blachy itp.
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W zależności od budowy materiału:
Papy – wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 
przeciwwilgociowej. Norma PN-EN 13969:2005 Ela-
styczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfalto-
wymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziem-
nych. Definicje i właściwości.

Papy – wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych. Norma PN-EN 13707 Elastyczne wyroby 
wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości.

Folie z tworzy sztucznych i kauczuku do izola-
cji przeciwwilgociowej Norma PN-EN 13967:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwodnej części podziemnej. Definicje  
i właściwości. 

Dodatkowo należy pamiętać, że pod pojęciem wyrobów 
z tworzyw sztucznych i kauczuku kryją się materiały  
z następujących grup: tworzywa sztuczne, kauczuki 
oraz kauczuki termoplastyczne. W skład tych grup 
wchodzą materiały różniące się rodzajem i sposo-
bem wytwarzania. Poniżej przedstawiono kilka typo-
wych materiałów z poszczególnych grup. Normy Eu-
ropejskie, nie chcąc ograniczać przyszłego rozwoju, 
pozwalają na stosowanie także innych materiałów  
z podanych grup. 

„Tworzywa sztuczne:
CSM lub PE-CS – polietylen fluorosulfanowy
EEA – etylen/ octan etylu 
EBA – etylen/octan butylu
ECB lub EBT – etylen, kopomiler, asfalt
EVAC – etylen/octan winylu
FPO lub PO-F – elastomery poliolefinowe
FPP lub PP-F – elastomery polipropylenowe
PE – polietylen
PE-C – polietylen chlorowany
PIB – poliizobutylen
PP – polipropylen
PVC – polichlorek winylu 

Kauczuki
BR – kauczuk butadienowy
CR – kauczuk chloroprenowy
CSM – kauczuk polietylenu chlorosulfanowanego
EPDM – ter polimer etylenu, propylenu i dienu z resztko-
wymi nienasyconymi wiązaniami w łańcuchach
IIR – kauczuk izoprenowi-izobutylenowy (kauczuk buty-
lowy)
NBR – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (kauczuk 
nitrylowy)

Kauczuki termoplastyczne
EA – stopy elastomerów
MPR – kauczuk nadający się do przetwórstwa w postaci 
stopów

SEBS – styren/etylen/butylen/styren
TPE – elastomery termoplastyczne, nieusieciowane
TPE-X – elastomery termoplastyczne, usieciowane
TPS lub TPS-SEBS – kopolimery SEBS
TPV – wulkanizat kauczuku termoplastycznego”

Folie z tworzy sztucznych i kauczuku do pokryć da-
chowych. Norma PN-EN 13956:2006 „Elastyczne wy-
roby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kau-
czuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości.”

Masy hydroizolacyjne bitumiczne, mineralne i epok-
sydowe. Obecnie funkcjonuje jeden dokument europej-
ski sankcjonujący zasady stosowania mas hydroizo-
lacyjnych. Są to wytyczne opracowania europejskich 
aprobat technicznych, tj. podstawę oceny przydatności 
wyrobu do zamierzonego stosowania, dotyczące po-
kryć dachowych wykonywanych z mas hydroizolacyj-
nych – ETAG 005 „Zestawy do wykonywania powło-
kowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci 
płynnej.”  

INTERPRETACJA PODSTAWOWYCH OPISÓW MA-
TERIAŁÓW DO IZOLACJI WODOCHRONNEJ

Analizując wyniki badań i wartości poszczególnych wła-
ściwości materiałów do izolacji wodochronnych, należy 
zwrócić uwagę na zastosowane oznaczenia. Szczegól-
nie dotyczy to deklarowanych i gwarantowanych wytrzy-
małości materiałów. 

Zgodnie z normami:
Wartość graniczna producenta (MLV) to wartość 
ustalona przez producenta, która powinna być osiągnię-
ta w badaniach. MLV może być wartością minimalną lub 
maksymalną, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi wła-
ściwości wyrobu w odpowiedniej Normie Europejskiej.

Wartość deklarowana (MDV) to wartość deklarowana 
przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją. 

Dobór odpowiednich materiałów pokryciowych jest za-
daniem bardzo trudnym, wymagającym dużej wiedzy od 
projektanta i dodatkowego wsparcia. 

Jako wsparcie posłużyć mogą obowiązujące, acz nie 
zawsze obowiązkowe, Normy Europejskie. Należy jed-
nak pamiętać o ich właściwej interpretacji. Przedstawio-
ne powyżej uwagi nie są dogłębną analizą norm, mają 
jednak wskazać procedurę wyboru. 

Niestety wciąż brak jeszcze czwartego „filaru” odpowie-
dzialnego doboru materiałów – czyli kontroli zgodno-
ści, a konkretniej – kontroli producentów przez zama-
wiających materiały bądź niezależne instytucje. 

Odnosi się wrażenie, że projektanci, wykonawcy i zama-
wiający materiały nie mają świadomości, iż mają prawo 
wymagać od producentów potwierdzenia jakości mate-
riałów. 
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Wydaje się, że postęp techniczny i wynikająca stąd 
różnorodność wymusza pewne przewartościowanie.  
Z dotychczasowego prostego wymagania posiadania 
aprobaty technicznej ewentualnie normy należy przejść 
na konieczność przestrzegania stosownych procedur. 
W naszej praktyce projektowej, bez względu na doko-
nane w firmie wybory, dajemy przyszłym profesjonalnym 
wykonawcom możliwość stosowania innych rozwiązań, 
pod warunkiem jednak dostarczenia odpowiednich do-
kumentów i zastosowania się do poniższej definicji do-
kumentacji warsztatowej.

Dokumentację Warsztatową stanowią rysunki, diagra-
my, zestawienia oraz inne dane przygotowane specjal-
nie dla celów wykonania robót. Rysunki warsztatowe 
mają obejmować wszystkie informacje odnoszące się 
do określonego punktu, w szczególności rodzaj użytego 
materiału, rozmiar, wielkość, obróbkę wstępną, wykoń-
czenia, a także wszystkie elementy złączne, zamoco-
wania, wypełnienia, szczeliwa, wyposażenie dodatko-
we, powłoki gruntowe, pokrycie, w tym marki i numery 
identyfikacyjne producenta oraz procedury montażowe.

Wykonawca ma za zadanie przygotować rysunki warsz-
tatowe, dane produktów oraz próbki do zilustrowania 
określonej części robót.

Dokumenty zawierające informacje o użytych materia-
łach lub sprzęcie mają zawierać tylko istotne informacje 
wymagane przepisami lub normami.

Dokumentacja warsztatowa powinna być zaakceptowa-
na przez architekta lub zamawiającego.

Zmiana tego nastawienia jest kluczowa dla dalszego 
rozwoju rynku materiałów budowlanych. Pozwoliłoby to 
na wzrost wzajemnego zaufania pomiędzy producen-
tami i wykonawcami, a także w perspektywie wyelimi-
nowało z rynku nieuczciwych producentów i materiały  
o złych właściwościach.






