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Wymagania, zalecenia i szkice konstrukcyjne niniejszej wytycznej 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 niniejszej wytycznej nie zwalnia użytkownika z 
odpowiedzialności za własne działania. Według dotychczasowych danych jej przestrzeganie zapewnia jednak rzetelne wykonanie 
techniczne. Jakiekolwiek roszczenia dochodzone przed sądem z tytułu stosowania niniejszej publikacji są wykluczone. Powyższe 
oświadczenie dotyczy także roszczeń w stosunku do DAFA.

Prawa autorskie zastrzeżone. DAFA  2009.
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PRZEDMOWA DO POLSKIEGO OPRACOWANIA

�P �r �o �j �e �k �t �u �j �e �c �i �e � �P �a �D�s �t �w �o �? � �M �a �c �i �e � �P �a �D�s �t �w �o � 
�w�� �t�p�l�i�w�o�[ �c�i�?� �P�r�o�b�l�e�m� �n�a� �b�u�d�o�w�i�e�?� �S�z�u�k�a�c�i�e� 
�P�a�D�s�t�w�o� � �p�u�n�k�t�u� �o�d�n�i�e�s�i�e�n�i�a�?� 

�S�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i�e� �D�A�F�A� �w�s�k�a�| �e� �j�a�k� �p�o�p�r�a�w�n�i�e� 
�z�a�p�r�o�j�e�k�t�o�w�a��� �i� �w�y�k�o�n�a��� �i�z�o�l�a�c�j�e� �p�r�z�e�c�i�w�w�o�d�n�e� �d�l�a� 
�d�a�c�h�u� �p�B�a�s�k�i�e�g�o�.� �O�d�p�o�w�i�e�d�z� �z�n�a�j�d�z�i�e�c�i�e� �P�a�D�s�t�w�o
�w� �n�i�n�i�e�j�s�z�y�c�h� �w�y�t�y�c�z�n�y�c�h�.

�S�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i�e� �W�y�k�o�n�a�w�c�ó�w� �D�a�c�h�ó�w� �P�B�a�s�k�i�c�h
�i� �F�a�s�a�d� �D�A�F�A�,� �p�o�w�s�t�a�B�e� �w� �2�0�0�6� �r�o�k�u�,� �p�o�s�t�a�w�i�B�o� 
�s�o�b�i�e� �z�a� �j�e�d�e�n� �z� �g�B�ó�w�n�y�c�h� �c�e�l�ó�w� �p�o�d�n�i�e�s�i�e�n�i�e� 
�j �a�k�o�[ �c�i � �s�p�e�c�j �a�l �i �s�t �y�c�z�n�y�c�h� �r�o�b�ó�t� �b�u�d�o�w�l�a�n�y�c�h� 
�p�o�p�r�z�e�z� �o�k�r�e�[�l�e�n�i�e� �s�t�a�n�d�a�r�d�ó�w� �w�y�k�o�n�a�n�i�a�.� �W� �t�y�m� 
�c�e�l�u� �z� �k�o�D�c�e�m� �r�o�k�u� �2�0�0�7� �D�A�F�A� �r�o�z�p�o�c�z�� �B�a� 
�w�y�d�a�w�a�n�i�e� �p�u�b�l�i�k�a�c�j�i� �w� �k�t�ó�r�y�c�h� � �p�r�z�e�k�a�z�u�j�e� 
�i�n�f�o�r�m�a�c�j�e� �t�e�c�h�n�i�c�z�n�e�,� �p�r�z�y�k�B�a�d�o�w�e� �r�o�z�w�i���z�a�n�i�a� 
�o�r�a�z� �s�t�a�n� �w�i�e�d�z�y� �w� �k�r�a�j�a�c�h� �o� �d�B�u�|�s�z�e�j� �t�r�a�d�y�c�j�i� �w�y�k�o�-
�r�z�y�s�t�y�w�a�n�i�a� �n�o�w�y�c�h� �t�e�c�h�n�o�l�o�g�i�i� �w� �b�u�d�o�w�n�i�c�t�w�i�e�.
�S�t�a�n�d�a�r�d�y� �p�o�z�w�a�l�a�j�� � �w�s�z�y�s�t�k�i�m� �u�c�z�e�s�t�n�i�k�o�m� 
�p�r�o�c�e�s�u� �b�u�d�o�w�l�a�n�e�g�o�:� �i�n�w�e�s�t�o�r�o�w�i�,� �p�r�o�j�e�k�t�a�n�t�o�w�i�,� 
�w�y�k�o�n�a�w�c�y�,� �i�n�s�p�e�k�t�o�r�o�w�i� �n�a�d�z�o�r�u� �o�r�a�z� �n�a� �k�o�D�c�u� 
�u�| �y�t �k�o�w�n�i �k�o�w�i � �n�a� �o�p�e�r �o�w�a�n�i �e� �t �y�m�i � �s�a�m�y�m�i � 
�o�k�r�e�[�l�e�n�i�a�m�i� �i� �p�a�r�a�m�e�t�r�a�m�i�.� �U�m�o�|�l�i�w�i�a� �t�o� �j�e�d�n�o�-
�z�n�a�c�z�n�e� �d�e�f �i �n�i �o�w�a�n�i �e� � �z�a�B�o�| �e�D� �p�r�o�j �e�k�t �o�w�o�-
�w�y�k�o�n�a�w�c�z�y�c�h� �m�.�i�n�.� �r�o�b�ó�t� �i�z�o�l�a�c�y�j�n�y�c�h� �n�a� �d�a�c�h�a�c�h� 
�p�B�a�s�k�i�c�h�,� �k�t�ó�r�y�c�h� �d�o�t�y�c�z�y� �n�i�n�i�e�j�s�z�a� �p�u�b�l�i�k�a�c�j�a�.

�Z� �u�w�a�g�i� �n�a� �d�u�|�e� �n�i�e�d�o�b�o�r�y� �l�i�t�e�r�a�t�u�r�y� �b�r�a�n�|�o�w�e�j� �o�r�a�z� 
�b�r�a�k� �j�e�d�n�o�l�i�t�y�c�h� �s�t�a�n�d�a�r�d�ó�w� �i� �w�y�t�y�c�z�n�y�c�h� �n�a� �r�y�n�k�u� 
�p�o�l �s �k�i �m�, � �S�t �o�w�a�r �z�y�s�z�e�n�i �e� �D�A�F�A� �p�o�d�j �� �B�o� �s�i �� � 
�o�p�r�a�c�o�w�a�n�i�a� �w�y�t�y�c�z�n�y�c�h� �z� �z�a�k�r�e�s�u� �p�r�o�j�e�k�t�o�w�a�n�i�a�,� 
�w�y�k�o�n�a�n�i�a�,� �m�o�n�t�a�|�u� �i� �e�k�s�p�l�o�a�t�a�c�j�i� �d�a�c�h�ó�w� �p�B�a�s�k�i�c�h
�i� �f�a�s�a�d�.

�P�i�e�r�w�s�z�e� �e�f�e�k�t�y� �p�o�d�j���t�y�c�h� �d�z�i�a�B�a�D� �s��� �j�u�|� �w�i�d�o�c�z�n�e
�w� �f�o�r�m�i�e� �d�o�t�y�c�h�c�z�a�s� �w�y�d�a�n�y�c�h� �p�r�z�e�z� �D�A�F�A� 
�p�u�b�l �i �k�a�c�j �i �. � �S�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i �e� �D�A�F�A� �o�d�d�a�j �e� �d�o� 
�P�a �D�s �t �w�a � �r �� �k � �m�o�| �l �i �w�i �e � �w�i �e �r �n �e � �t �B�u �m�a�c �z �e �n �i �e � 
�w�y�t�y�c�z�n�y�c�h� �m�i�� �d�z�y�n�a�r�o�d�o�w�e�j� �o�r�g�a�n�i�z�a�c�j�i� �I�F�D�.� 
�W�y�t�y�c�z�n�e� �z�a�w�i�e�r�a�j��� �i�n�f�o�r�m�a�c�j�e� �n�a� �t�e�m�a�t� �w�y�k�o�n�a�n�i�a� 
�i�z�o�l�a�c�j�i� �d�a�c�h�ó�w� �z�a�r�ó�w�n�o� �b�i�t�u�m�i�c�z�n�y�c�h�,� �j�a�k� �r�ó�w�n�i�e�|
�z� �t�w�o�r�z�y�w� �s�z�t�u�c�z�n�y�c�h� �(�t�a�k�i�c�h� �j�a�k� �P�V�C�,� �T�P�O�,� �E�P�D�M
�i� �i�n�n�e�)� �o�r�a�z� �i�z�o�l�a�c�j�i� �n�a�t�r�y�s�k�o�w�y�c�h�.
�N�i�n�i�e�j�s�z�a� �b�r�o�s�z�u�r�a� �j�e�s�t� �t�B�u�m�a�c�z�e�n�i�e�m� �w�y�t�y�c�z�n�y�c�h�,� 
�k�t�ó�r�e� �w� �o�r�y�g�i�n�a�l�e� �z�o�s�t�a�B�y� �w�y�d�a�n�e� �p�o�d� �t�y�t�u�B�a�m�i�:� 

� �w� �j�.� �a�n�g�i�e�l�s�k�i�m�:�  ��I�F�D� �G�u�i�d�e�l�i�n�e�s� �f�o�r� �t�h�e� �D�e�s�i�g�n� 
�a�n�d� �A�p�p�l�i�c�a�t�i�o�n� �o�f� �R�o�o�f� �W�a�t�e�r�p�r�o�o�f�i�n�g� �-�F�l�a�t� �R�o�o�f� 
�G�u�i�d�e�l�i�n�e�s ��;

� �w� � �j�.� �n�i�e�m�i�e�c�k�i�m�:�  ��I�F�D� �R�i�c�h�t�l�i�n�i�e�n� �f�ü�r� �d�i�e� 
�P�l�a�n�u�n�g� �u�n�d� �A�u�s�f�ü�h�r�u�n�g� �v�o�n� �D�ä�c�h�e�r�n� �m�i�t� 
�A�b�d�i�c�h�t�u�n�g�e�n�-� �F�l�a�c�h�d�a�c�h�r�i�c�h�t�l�i�n�i�e�n ��;

� �w� � �j�.� �f�r�a�n�c�u�s�k�i�m�:�  ��I�F�D� �D�i�r�e�c�t�i�v�e�s� �p�o�u�r� �l�a� 
�c�o�n�c�e�p�t�i�o�n� �e�t� �l�a� �m�i�s�e� �e�n� �o�e�u�v�r�e� �d�e� �t�o�i�t�u�r�e�s� �a�v�e�c� 
�é�t�a�n�c�h�é�i�t�é�-� �D�i�r�e�c�t�i�v�e�s� �t�o�i�t�s� �p�l�a�t�s ��.

Wytyczne te opracowano na podstawie wieloletnich 
doświadczeń pozyskanych w trakcie wykonywania 
dachów płaskich przez firmy branżowe. Zawarte w 
publikacji wymagania oraz techniczne wskazówki 
zabezpieczają m.in. interesy użytkownika poprzez 
osiągniecie właściwego poziomu jakości w trakcie 
realizacji izolacji dachów płaskich. Niniejsze 
wytyczne są również ważnym źródłem informacji 
dla projektantów i architektów, umożliwiając 
właściwe zaprojektowanie izolacji dla typowych 
rozwiązań. Nie było możliwym jednak opisanie 
wszystkich przykładów szczególnych, w których 
konieczne może być zastosowanie działań zarówno 
rozszerzonych jak i ograniczonych.
Należy jednak pamiętać, że wytyczne zawarte
w tym tłumaczeniu nie zostały zweryfikowane pod 
kątem zgodności z polskimi normami, aprobatami 
technicznymi i zaleceniami producenta.

Liczymy na Państwa uwagi na temat formy, zakresu 
dotychczasowych opracowań, a także oczekiwań, 
jakie powinny one spełniać, aby były bardziej 
przydatne w Państwa codziennej pracy.
Wszystkie działania Stowarzyszenia DAFA, w tym 
również niniejsze wytyczne, zmierzają do 
wyraźnego podniesienia jakości świadczonych 
usług, tzn. wykonywania dachów i fasad o możliwie 
najwyższym standardzie, co przełoży się na 
większe bezpieczeństwo funkcjonowania branży.
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1. Zakres obowiązywania

Niniejsze wytyczne obowiązują dla projektowania
i wykonania izolacji przeciwwodnej na:

- płaskich i nachylonych połaciach dacho-
wych,
- powierzchniach nieużytkowych i użytkowych 
(np. tarasach, balkonach oraz połaciach   
dachowych, przeznaczonych pod dachy 
zielone);

z użyciem wszystkich niezbędnych warstw, żeby 
dach spełniał swoją funkcję.

2. Informacje ogólne

Dachy rozróżnia się w zależności od:

- rodzaju konstrukcji,
- funkcji dachu,
- wpływu czynników na izolację przeciwwodną  
   dachu.

2.1. Konstrukcja

W zależności od rodzaju konstrukcji wyróżnia się:

- dachy niewentylowane,
- dachy wentylowane;

które mogą posiadać następujące warstwy:

a)   zabezpieczenie pokrycia / ochrona   powierzchni   
      / obciążenie dodatkowe / powierzchnia     
      użytkowa
b)   izolacja przeciwwodna dachu,
c)   przestrzeń wyrównująca ciśnienie pary,
d)   podłoże,
e)   przestrzeń wentylowana,
f)    termoizolacja,
g)   paroizolacja,
h)   warstwa impregnująca,
i)    warstwa wyrównawcza,
j)    konstrukcja nośna.

2.2. Użytkowanie

W zależności od użytkowania dachu rozróżnia się:
Cztery klasy obciążenia użytkowego, klasa IV = 
dach parkingowy. Klasy I - IV obrazują użytkowanie i 
obciążenie.

2.2.1. Dachy nieużytkowe

Dachy nieużytkowe nie są przewidziane dla ciągłej 
obecności osób, ruchu pojazdów oraz umieszczenia 
zieleni dachowej. Wchodzi się na nie tylko w celach 
konserwacji i ogólnych remontów.

 

2.2.2. Dachy użytkowe

(1) Dachy użytkowe przeznaczone są do ruchu 
pieszego lub ruchu pojazdów.

(2) Dachy przeznaczone pod intensywną lub 
ekstensywną uprawę zieleni dachowej również 
zalicza się do dachów użytkowych.

2.3. Oddziaływanie czynników na dach

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

2.3.1. Wilgoć

Wilgoć, która wniknęła w materiały budowlane 
może mieć wpływ na ich właściwości: zmienić je, 
pogorszyć, a nawet zupełnie je zniszczyć. Wilgoć
w materiałach budowlanych może też zniszczyć
i negatywnie wpłynąć na przylegające do nich 
warstwy i materiały.Wpływ wywierany przez wilgoć 
przyjmuje zasadniczo trzy formy:

- opadu,
- wilgotności budowlanej,
- wilgotności użytkowej.

2.3.2. Oddziaływanie temperatur - umiarkowany  
           -  duży wpływ

(1) Izolacja przeciwwodna dachu, która jest  

bezpośrednio narażona na działanie czynników 
atmosferycznych i nie posiada ciężkich warstw 
ochronnych znajduje się pod dużym wpływem 
termicznym.

(2) Izolacja przeciwwodna dachu, która dzięki 
ciężkiej warstwie ochronnej lub dzięki 
powierzchni użytkowej nie jest narażona na
szybkie zmiany temperatury znajduje się pod 
umiarkowanym wpływem termicznym.

(3) Zmieniająca się temperatura na pokryciach 
dachowych oraz różnice temperatur panu-
jących wewnątrz i na zewnątrz oddziałują na:
-   izolację przeciwwodną dachu,
- przestrzeń między stropem najwyższej 
kondygnacji i stropem dachu (przy dachach 
wentylowanych),
- przestrzeń pod stropem najwyższej 
kondygnacji,
-   konstrukcję budowlaną.

(4) Zależne od temperatury zmiany długości mogą 
doprowadzić do szkodliwych deformacji 
materiałów i części budowlanych.

(5) Zmiany temperatur występują wraz ze zmianą 
pór roku (lato - zima), w ciągu jednej doby (dzień  
- noc) lub mają charakter krótkotrwały (letni 
grad, załamanie pogody).
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2.3.3. Oddziaływanie mechaniczne -  
          umiarkowany - duży wpływ

(1)  Izolacje przeciwwodne dachu, które są narażone    

na napięcia powierzchniowe, przemieszczenia, 
drgania albo wysokie obciążenia miejscowe 
znajdują się pod dużym wpływem mecha-
nicznym. Sytuacja ta ma miejsce w przypadku 
umieszczenia ich powyżej warstw izolacyjnych 
lub ruchomych podkładów, pod nawierzchnią 
przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu 
pojazdów oraz pod zielenią dachową.

(2) Izolacje przeciwwodne dachu, które nie są 
użytkowane i zostały ułożone na stabilnym 
powierzchniowo, trwałym podłożu znajdują się 
pod umiarkowanym wpływem mechanicznym.

(3) Mechaniczne oddziaływanie może wynikać z:

- właściwości powierzchni podłoża, np. 
szorstkości, wystających krawędzi deskowania, 
obecności przyklejonych ziaren piasku albo 
kamieni i innych ciał obcych,
- ruchu na placu podczas budowy,
- obciążenia konstrukcji dachu np. deformacji
i pęknięć wskutek procesów wiązania
i wysychania w betonie, różnych przemieszczeń 
i napięć w konstrukcji nośnej,
- zmian w kształcie materiałów zastosowanych 
w poszczególnych warstwach dachu, np. 
wydłużeń względnych oraz przemieszczenia 
szczelin między płytami izolacyjnymi,
- przemieszczenia się pojedynczych warstw, 
które może doprowadzić do napięć spowodo-
wanych zakleszczeniem się innych warstw, np. 
przemieszczenia podkładu albo sztywnych 
warstw znajdujących się nad izolacją 
przeciwwodną dachu,
- eksploatacji po czasie budowy, np. poprzez 
wysoki nacisk powierzchniowy, obciążenia 
miejscowe lub przedmioty o ostrych 
krawędziach,
- tzw. sił ssania i nacisku spowodowanych 
wiatrem, jak też drgań budowli będących ich 
skutkiem,
- czynności podjętych podczas konserwacji
i remontów.

2.3.4. Pozostałe oddziaływania

(1)  Wpływy fotochemiczne, promieniowanie ciepła, 
połączone i zmienne oddziaływanie ciepła, 
tlenu, wilgoci, promieniowania UV oraz ozonu 
powodują naturalne starzenie.

(2) Imisja i odkładanie się kurzu, zanieczyszczeń, 
glonów i próchnicy wraz z pozostającą na 
izolacji przeciwwodnej wodą opadową 
powodują powstawanie narośli. Wskutek 
odkładania się nasion lotnych i pyłków mogą 
zagnieździć się rośliny, których korzenie 
uszkadzają izolację przeciwwodną dachu.

(3) Osad odkładający się w warstwach dachu może 
stanowić pożywkę dla bakterii i drobnoustrojów.

3. Pojęcia

3.1. Izolacja przeciwwodna dachu

Izolacja przeciwwodna dachu jest płaskim 
elementem konstrukcji, który chroni dach przed 
wodą opadową. Składa się z wodoszczelnej 
warstwy rozpostartej na całej powierzchni dachu. Do 
izolacji przeciwwodnej dachu zaliczają się też 
połączenia i elementy wykończeniowe, elementy 
przenikające oraz sposób budowy dylatacji.

3.2. Nachylenie połaci dachowej

Nachylenie połaci dachowej jest nachyleniem 
względem poziomu. Miarę nachylenia wyraża się
w stopniach (°) wyznaczających kąt między połacią 
dachową a poziomem lub w procentach (%) jako 
pochylenie połaci dachowej względem poziomu.

3.3. Podłoże

Podłoże jest elementem konstrukcyjnym, na którym 
bezpośrednio montuje się izolację przeciwwodną 
dachu, np. deskowanie z drewna lub materiałów 
drewnopochodnych, warstwę izolacyjną lub wręcz 
samą konstrukcję nośną.                     .

3.4. Szczelina dylatacyjna

Szczelina dylatacyjna jest szczeliną między dwoma 
elementami budowli lub elementami konstruk-
cyjnymi, która umożliwia ich przemieszczanie się.

3.5. Elementy przenikające/ przebicia

Elementami przenikającymi są elementy konstruk-
cyjne, które przenikają izolację przeciwwodną dachu 
np. przewód rurowy, odpływ, podpora.

3.6. Połączenia obróbki dekarskie

Połączeniem nazywa się połączenie izolacji 
przeciwwodnej dachu z powierzchniami pionowymi 
lub przenikającymi. Rozróżnia się połączenia 
sztywne oraz ruchome.

3.7. Elementy wykończeniowe

Elementem wykończeniowym nazywa się ukształ-
towanie izolacji przeciwwodnej dachu na jego 
krawędzi.

3.8. Warstwa rozdzielająca

Warstwa rozdzielająca to powierzchniowe oddziel-
enie warstwy uszczelniającej od stykających się 
z nią elementów budowlanych lub innych warstw.

/ 
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(7) Dla Europy Środkowej przyjmuje się zakres 
temperatur od -20°C do +80°C.

4.2.  Wymagania dotyczące izolacji 
         przeciwwodnej dachu

(1) Izolacja przeciwwodna dachu ma za zadanie 
zapobiec przedostaniu się wody opadowej do 
chronionej budowli. Rodzaj materiałów, liczba 
warstw, ich rozmieszczenie, jak również proces 
produkcji izolacji przeciwwodnej dachu muszą 
razem zapewnić funkcję izolującą dachu.

(2) Jej właściwości nie mogą zostać zmienione,
  a tym samym osłabione przez typowe 

oddziaływanie promieni słonecznych, wody, 
wiatru oraz innych czynników atmosferycznych, 
a także pojawienie się drobnoustrojów, z czym 
należy się liczyć w miejscowych warunkach 
(patrz 11.).

(3) Wielkość obciążenia oraz wpływ czynników, 
mających znaczenie dla izolacji przeciwwodnej 
dachu należy uwzględnić już podczas projekto-
wania budowli oraz izolacji przeciwwodnej 
dachu jak również podczas wyboru materiałów 
budowlanych.

4.3. Uwarunkowania pogodowe

Izolacji przeciwwodnej dachu nie można wykonywać 
w warunkach atmosferycznych, które mogą 
niekorzystnie wpłynąć na wymagane właściwości 
izolacji, chyba że niekorzystne oddziaływanie 
zostało zniwelowane za pomocą specjalnych 
środków. Środki te należy uzgodnić w zależności od 
okoliczności ze zleceniodawcą. Do takich warunków 
atmosferycznych zalicza się m.in. temperatury 
poniżej +5°C, wilgoć, wodę, śnieg i lód, a także silny 
wiatr.
Dlatego warunki takie wymagają zastosowania 
specjalnych środków.

4.4. Podatność na obróbkę i odporność

(1) Materiały do izolacji przeciwwodnej dachu 
   muszą być proste w montażu, łączeniu lub 

sklejaniu w typowych warunkach budowlanych.
(2) W przypadku kombinacji różnorodnych 

materiałów połączenie takie musi być długo-
trwale odporne. Dotyczy to w szczególności 
trwałości chemicznej, przyczepności poszcze-
gólnych materiałów względem siebie oraz 
odporności na zmienne i występujące w różnej 
kolejności oddziaływania termiczne i mecha-
niczne.

(3) Na równych powierzchniach musi istnieć   
        możliwość rozwinięcia rolek równo z krawędzią
        i z zachowaniem stałej szerokości.

 

3.9. Ochrona powierzchni zabezpieczenie 
       pokrycia

Ochrona powierzchni to pokrycie izolacji przeciw-
wodnej dachu w celu jej ochrony przed oddziały-
waniem czynników termicznych, mechanicznych 
i/lub atmosferycznych.

3.10. Obciążenie dodatkowe balast

Dodatkowe obciążenie to pokrycie izolacji 
przeciwwodnej 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. Podstawy techniki izolacji dachów

- Zakres temperatur od -20°C do +80°C.
Podane wartości obowiązują w Europie Środkowej. 
W niektórych regionach mogą obowiązywać inne 
wartości graniczne.

4.1. Wymagania dotyczące układu warstw

(1) Wymagania dotyczące fachowego rozmiesz-
czenia warstw i wykonania dachu należy 
spełnić już podczas projektowania konstrukcji 
dachu. Należy przy tym uwzględnić wzajemne 
oddziaływanie izolacji przeciwwodnej dachu 
oraz znajdujących się pod nią warstw oraz 
przewidywane obciążenie izolacji przeciw-
wodnej.

(2) W przypadku nachylenia połaci dachowej do ok. 
5% (~3°) podczas projektowania konstrukcji 
dachu oraz jego izolacji przeciwwodnej, należy, 
uwzględnić fakt, że z powodu dopuszczalnej 
tolerancji równości podłoża, grubości materia-
łów, zakładek oraz wzmocnień istnieje 
możliwość powstawania zastoin wody oraz 
utrudnionego odpływu wody (patrz 7.1.5.).

Nachylenie połaci dachowej - patrz 5.2.

(3) Kolejność warstw w konstrukcji dachu, rodzaj 
izolacji przeciwwodnej oraz jego zwymiaro-
wanie zależą od rodzaju konstrukcji nośnej oraz 
od obciążenia i eksploatacji budowli.

(4) Materiały oraz elementy budowlane użyte
  w kolejnych warstwach dachu muszą być 

dopasowane do rodzaju podkładu oraz muszą 
spełniać wymogi zgodnie z ich przeznaczeniem. 

(5) Konstrukcja dachu musi przenosić oddziałujące 
na nią i możliwe do przewidzenia obciążenia 
(np. wiatrem) na nośne elementy budowlane.

(6) Konstrukcja dachu musi zostać zaprojektowana 
i wykonana w taki sposób, aby podczas 
występowania typowych temperatur uwarunko-
wanych pogodą wciąż spełniała swoją funkcję.

 /

/
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5. Podłoże konstrukcji dachu

Następujące wymogi mogą wykraczać poza 
postanowienia innych uregulowań. Są one jednak 
niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania 
dachu.

5.1. Informacje ogólne

(1) Przed rozpoczęciem prac zleceniodawca  

powinien sprawdzić powierzchnię podłoża pod 
kątem spełnienia wymagań konstrukcji dachu. 
Usterki i wady powierzchni widoczne gołym 
okiem i mogące mieć wpływ na konstrukcję 
dachu należy niezwłocznie zareklamować.

   W przypadku wilgoci kontrola obejmuje test 
powierzchni.

(2) Powierzchnie przeznaczone pod izolację 
przeciwwodną dachu muszą znajdować się

  w przedziale dopuszczalnych wartości 
budowlanych zgodnie z przepisami krajowymi. 
Muszą poza tym zachowywać ciągłość oraz być 
oczyszczone z ciał obcych i zanieczyszczeń 
przed położeniem izolacji przeciwwodnej dachu.

(3) Projektant musi przewidzieć szczeliny 
dylatacyjne, które powinny być widoczne

       w podkładzie.
(4) Połacie nachylone znajdujące się pod warstwą 

paroizolacji nie powinny być skonstruowane
       z materiałów termoizolacyjnych.

W przeciwnym wypadku należy przeprowadzić 
fizyczno-budowlaną ekspertyzę funkcjonalności 
dachu. (patrz 6.4).

(5) Odpływy dachowe należy umieścić w naj-
niższych miejscach powierzchni przezna-
czonych do oprowadzenia wody (patrz 10.7).

5.2. Nachylenie połaci dachowej

Powierzchnie przeznaczone pod położenie izolacji 
przeciwwodnej dachu i/lub związanych z nim warstw 
powinny być skonstruowane ze spadkiem 
wynoszącym co najmniej 2% (~1°) w celu 
umożliwienia odprowadzania wody opadowej (patrz 
4.1. i 7.1.).
Wewnętrzne koryta służące do odprowadzania 
wody powierzchniowej powinny mieć odpowiednie 
nachylenie. Zewnętrzne koryta do odprowadzania 
wody powierzchniowej powinny być również 
nachylone (tautologia).
Dachy i koryta o spadku poniżej 2% są konstrukcjami 
specjalnymi i dlatego wymagają zastosowania 
specjalnych środków w celu zmniejszenia ryzyka 
związanego z gromadzeniem się wody stojącej 
(patrz 6.6. i 6.7.).

 

 

5.3. Stropy betonowe

5.3.1. Masa betonowa na miejscu budowy

Stropy wykonane z betonu przygotowanego na 
miejscu budowy muszą być wystarczająco 
związane. Powierzchnia powinna być ciągła oraz 
wolna od gniazd żwirowych, szpar, odstających 
krawędzi i w miarę możliwości zatarta.

5.3.2. Prefabrykaty betonowe

(1) Powierzchnie z prefabrykatów betonowych  

muszą po ułożeniu tworzyć ciągłą powierzchnię. 
Szczeliny pomiędzy płytami należy wypełnić. 
Otwarte szczeliny, w które mogą zapaść się 
paroizolacja lub izolacja przeciwwodna dachu, 
muszą zostać przykryte, np. odpornymi na koro-
zję pasami blachy, które należy zabezpieczyć 
przed przemieszczeniem.

(2) Płyty z betonu porowatego należy pokryć dobrze 
przylegającą warstwą zaprawy cementowej.

(3) Nad szczelinami przy podporach należy 
przewidzieć niezaklejoną przestrzeń o szero-
kości co najmniej 0,2 m. W przypadku płyt 
wielkoformatowych zasada ta dotyczy 
wszystkich szczelin (np. przy płytach TT), o ile 
nie jest konieczne zastosowanie specjalnych 
środków.

(4) Połacie dachowe z prefabrykatów betonowych 
można obciążyć lub wejść na nie dopiero po 
oddaniu ich przez kierownictwo budowy. Należy 
unikać obciążeń dynamicznych lub punktowych. 
Ciężary skupione można ustawiać jedynie po 
rozprzestrzenieniu ich za pomocą podkładów 
rozprowadzających obciążenie na dużej 
powierzchni.

5.4. Deskowanie dachu

(1) Wymiarowanie deskowania musi przebiegać 
zgodnie z eurokodem TC 250 nr 5 
„Wymiarowanie konstrukcji drewnianych”.

(2) W przypadku łączenia materiałów za pomocą 
gwoździ, grubość deskowania nie powinna być 
mniejsza niż 22mm.

5.4.1. Deskowanie z drewna litego

(1) Deskowanie jako podłoże dla pokrycia dachu 
musi odpowiadać wymogom krajowym.

(2) Szerokość desek powinna mieścić się
       w przedziale od 80 do 160mm.

5.4.2. Deskowanie z materiałów   
          drewnopochodnych

(1) Materiały  drewnopochodne pod  deskowanie
  jako podkład dla konstrukcji dachu muszą
       odpowiadać wymogom krajowym.
(2) Krawędzie płyt nie powinny przekraczać 

maksymalnej długości 2,5 m.
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(3) W celu uniknięcia zastoin wodnych spadek 
dachu powinien wynosić co najmniej 2% (~1°). 
Płyty z materiałów drewnopochodnych 
bezpośrednio po położeniu należy chronić przed 
wpływem czynników atmosferycznych przez 
pokrycie dachu lub zastosowanie innych 
środków.

(4) Zmiana długości płyt może wynosić do 2 mm/m. 
Między płytami należy zachować szczeliny
o szerokości 2 mm/m x długość płyty
(w metrach).

(5) Szczeliny przy niepodpartych krawędziach płyt 
muszą posiadać złącze typu pióro-wpust w celu 
przenoszenia siły (krawędzie płyt = w poprzek 
kierunku krokwi).
Płyty muszą być ułożone w wiązaniu 
naprzemiennie. Niedopuszczalne są tzw. styki 
krzyżowe. Należy również unikać wolnych 
niepodpartych styków nośnych.

(6) Wszystkie szczeliny należy w razie potrzeby 
przykryć listewkami lub warstwami oddziela-
jącymi, biorąc pod uwagę oczekiwaną zmianę 
długości.

5.5. Stalowe blachy trapezowe 

(1)  Stalowe  blachy  trapezowe  muszą  być zgodne    
z eurokodem (TC 250). Należy je układać 
zgodnie z podanymi przepisami dot. montażu 
blach trapezowych.

(2) Ugięcie blach trapezowych na środku 
powierzchni pomiędzy wiązarami albo płatwiami
nie może przekraczać 2/150,2/200,2/300. Gdy 
nachylenie połaci dachowej wynosi mniej niż 2% 
(~1°), należy się liczyć z możliwością 
powstawania zastoin.

(3) Grubość blach trapezowych z przyczyn 
techniczno-montażowych nie powinna być 
mniejsza od 0,88 mm. W przypadku 
zastosowania cieńszych blach zwiększa się 

1ryzyko deformacji oraz wygięcia . 
(4) Ciężary skupione wynoszące powyżej 100 kg 

(np. materiały pokrycia dachu, pojemniki, 
maszyny i narzędzia) można stawiać i tym-
czasowo składować jedynie na brzegowych 
częściach blach - na deskach lub innych 
podkładach rozprowadzających obciążenie.

(5) Górne półki blach trapezowych muszą leżeć
  w jednej płaszczyźnie. Norma europejska 

przewiduje tolerancję wysokości blach.
W związku z  tym po zamocowaniu  
(zamontowaniu) warstw dachu różnice 
wysokości sąsiadujących ze sobą górnych półek 
nie powinny przekraczać +/- 2 mm.

(6) Ugięcie własne górnych półek w poprzek 
kierunku tworzących fałd blachy może po 
zamocowaniu ( zamontowaniu) warstw dachu 
wynosić maksymalnie 3 mm (patrz 8.4.2.).

(7) Przy prostopadłym układzie blach trapezowych 
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do spadku, poprzez nawiercenie dolnych półek 
możliwe jest odprowadzenie wody, która 
dostała się do środka konstrukcji w trakcie 
wykonywania dachu, poprzez nawiercenie 
dolnych półek.

(8) Odpływy należy umieścić w najniższych 
miejscach połaci dachu (patrz 10.7.).

 (9)  W wycięciach pod odpływy i przepusty rurowe 
kon ieczne  jes t  umieszczen ie  b lach  
wzmacniających. Wycięcia muszą być 
wykonane według wymogów statycznych.

(10) Tarcze z blach fałdowych są tarczami o sku-
teczności statycznej, od których w dużym 
stopniu zależy całkowita stabilność budowli. 
Nie wolno wykonywać w nich żadnych 
późniejszych zmian, takich jak np. nadcięcia 
oraz wycięcia, bez dokonania ekspertyzy 
dotyczącej właściwości statycznych.

(11) W  strefie  połączeń  i  elementów wykoń-
czeniowych dochodzi z reguły do ruchów 
między połaciami a elementami otwieralnymi, 
ew. konstrukcjami krawędzi dachu. Ruchy te 
mają negatywny wpływ na obróbki dekarskie. 
Dlatego podczas projektowania należy 
przewidzieć dodatkowe podpory oraz obrzeża,

   z którymi będą się łączyć stalowe blachy 
trapezowe.

(12) Stosować  wolno  tylko  ocynkowane stalowe 
blachy trapezowe, które dodatkowo posiadają 
fabryczną warstwę antykorozyjną.

(13) Gruntowanie  służące  jako  podkład  do 
malowania powierzchni górnych półek nie jest 
dodatkową ochroną antykorozyjną.

(14) Zaleca  się  zainstalowanie  paroizolacji.
 W przypadku pomieszczeń klimatyzowanych 
i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza, w 
połączeniu z wysoką temperaturą wewnątrz 
budynku (przy temperaturze powyżej 20°C oraz 
względnej wilgotności powyżej 60%) konieczna 
jest paroizolacja.

6. Warstwy pokrycia dachu - wymagania
       i wykonanie

6.1. Powłoka gruntująca

6.1.1. Wymagania

Powłoka gruntująca powinna zwiększać przy-
czepność.

6.1.2. Wykonanie

Powłokę gruntującą można nanieść pędzlem, 
wałkiem albo poprzez natryskiwanie na oczysz-
czoną i suchą powierzchnię partiami lub całościowo. 
Przed położeniem kolejnych warstw powłoka 
gruntująca musi wyschnąć.

1
 Niemniej jednak DAFA akceptuje cieńsze grubości blach zgodnie z obliczeniami

wynikającymi z projektu. Dodatkowo grubość blachy powinna umożliwić zastosowanie
odpowiednich łączników dachowych.
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6.2. Warstwa rozdzielajaca i wyrownujaca

6.2.1. Wymagania

Warstwy rozdzielajaco-wyrownujace powinny:
- przykrywac niewielkie rysy skurczowe
i pekniecia naprezeniowe w konstrukcji nosnej, 
np. w plytach betonowych i powierzchniach 
szalunku,
- chronic warstwe wyzsza przed szorstkoscia
i chemicznym oddzialywaniem warstwy nizszej.

6.2.2. Wykonanie

Warstwe rozdzielajaco-wyrownujaca mozna 
wykonac poprzez:

- luzne ulozenie i sklejenie miejscowo oraz 
liniowo z przerwami warstwy paroizolacji , ktora 
sie do tego celu nadaje (patrz 6.3.),
- zastosowanie pap bitumicznych wzmacnia-
nych perforowana mata szklana oraz
- stworzenie warstw rozdzielajacych, np. z folii 
polietylenowej, wlokien z tworzyw sztucznych, 
mat piankowych, wloknin szklanych, materialu 
pokryciowego itp.

6.3. Paroizolacja

6.3.1. Wymagania

(1)   Paroizolacja powinna zapobiegac szkodliwemu 
wplywowi rozprzestrzeniania sie pary wodnej 
na warstwy dachu. W przypadku dachow 
niewentylowanych z reguly niezbedna jest 
paroizolacja. W konstrukcji dachu warstwa 
powietrzoszczelna musi zapobiegac dosta-
waniu sie powietrza z wnetrza budynku do 
poszczegolnych warstw dachu.

(2)   Rodzaj i wlasciwosci paroizolacji nalezy wybrac 
w zaleznosci od roznicy temperatur miedzy 
powietrzem wewnatrz a na zewnatrz budynku, 
narazenia na wilgoc spowodowanego 
planowana eksploatacja pomieszczen 
znajdujacych sie pod stropodachem, a takze 
innych warunkow budowlanych. Jesli 
paroizolacja ma jednoczesnie pelnic role 
warstwy powietrzoszczelnej, nalezy ja 
uszczelnic na przekryciach dachowych, 
polaczeniach, elementach wykonczeniowych

        i elementach przenikajacych.
(3) Wartosc izolacyjna paroizolacji S  = µ ? d wynika d

ze wspolczynnika oporu dyfuzji pary wodnej µ 
pomnozonego przez grubosc tworzywa d. 
Nalozone na miejscu warstwy kleju nie sa 
uwzgledniane w pomiarach.

(4) Instalacja paroizolacji o wartosci izolacyjnej co 
najmniej 100 m w polaczeniu z dobrze 
wymierzona warstwa termoizolacyjna 
zapewnia wystarczajaca ochrone konstrukcji 
dachu przed tworzeniem sie skroplin w nie-
klimatyzowanych budynkach mieszkalnych 
oraz biurowych. Nie jest  konieczne 
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dokonywanie osobnej ekspertyzy dotyczącej 
parametrów izolacyjnych

(5)   W przypadku gdy przewidziana jest dodatkowa 
termoizolacja dla gazobetonu, płyty dachowej 
itp., o konieczności zastosowania paroizolacji 
decyduje wynik ekspertyzy w kwestii 
wytrącania się wody kondensacyjnej.

(6)  W wentylowanych konstrukcjach dachowych 
bariera powietrzna ma ponadto za zadanie 
zapobiegać przedostawaniu się powietrza

     z wnętrza budynku do wnętrza dachu.

6.3.2. Wykonanie

(1)  Jako warstwy paroizolacji można stosować 
m.in.:
- zgrzewane papy bitumiczne z aluminiowymi 
taśmami oraz wkładem z tkaniny szklanej,
- zgrzewane papy bitumiczne z aluminiowymi 
taśmami oraz wkładem z włókien szklanych,
- papy bitumiczne paroizolacji z aluminiowymi 
taśmami oraz wkładem z włókien z tworzyw 
sztucznych,
- zgrzewane papy bitumiczne,
- pasma bitumiczne z izolacją przeciwwodną,
- dachowe  papy  bitumiczne  z  włóknami  

szklanymi,
- paroizolację z folii PE,
- paroizolację z miękkiego polichlorku winylu.

Podkład może być powietrzoszczelny (np. masa 
betonowa przygotowana na miejscu).
W przeciwnym wypadku należy zaprojektować
i położyć barierę powietrznoszczelną.

(2)    Warstwy pokrycia dachowego z wkładką nośną 
z surowego filcu nie nadają się do zastosowania 
jako paroizolacja. Odpowiednie są np. warstwy 
pokrycia dachowego papy  bitumiczne, 
polimerobitumiczne, z tworzyw sztucznych

      i elastomerowe. Zakłady połączenia pap należy 
szczelnie zamknąć lub wykonać zakłady

       o odpowiedniej wielkości.
(3) Paroizolacje można układać luzem lub 

przyklejać do podkładu punktowo, liniowo, a tak-
że całopowierzchniowo (patrz 7.2 i 8.). Bariera 
powietrzoodporna musi być szczelnie zam-
knięta przy wszystkich połączeniach i elemen-
tach przenikających.
Przekrycia dachowe muszą być połączone 
całopowierzchniowo. W przypadku użycia folii 
polietylenowych szwy należy zamknąć 
odpowiednimi taśmami klejącymi.

(4) Bitumiczne papy paroizolacji wyposażone  

jedynie we wkładkę z taśm aluminiowych muszą 
zostać przyklejone na stropach betonowych 
całopowierzchniowo na dodatkowej warstwie 
papy bitumicznej perforowanej z wkładem

       z tkaniny szklanej. 
     Jeśli paroizolacja ma jednocześnie pełnić funkcję 

warstwy powietrznoszczelnej, należy ją 
szczelnie zamknąć na przekryciach dachowych, 

. 
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przy połączeniach i elementach wykoń-
czeniowych oraz przenikających.

(5) Przy obróbkach dekarskich i elementach  

wykończeniowych należy poprowadzić 
paroizolacje aż nad termoizolację i połączyć 
obie warstwy. Należy ją również połączyć z ele-
mentami przenikającymi przebiciami.

(6) Paroizolacje z papy bitumicznej mogą  

tymczasowo służyć jako prowizoryczna izolacja 
przeciwwodna.

(7)   Na stalowych blachach trapezowych zaleca się 
montaż paroizolacji. Klejenie paroizolacji 
wykonuje się poprzez naniesienie odpo-
wiednich klejów na górne półki (patrz 8.4.2.). 
Przy naklejeniu należy uważać, żeby w pro-
cesie zgrzewania warstwa antykorozyjna blach 
nie została uszkodzona przez strumień 
zgrzewarki.

(8) Na podkładach nadających się do wbijania 
gwoździ, np. z drewna albo materiałów 
drewnopochodnych, między podłożem a paro-
izolacją konieczne jest zastosowanie warstwy 
rozdzielającej.

6.4. Termoizolacja

6.4.1. Wymagania

(1)  Termoizolacja  stropodachu   stanowi   istotną 
część izolacji cieplnej budowli.

(2) Termoizolacja ma za zadanie:
   - ograniczyć utratę ciepła oraz oddziaływania 

wahań temperatur,
      - zmniejszyć deformacje, naprężenia i pęknięcia 

w konstrukcji dachu, uwarunkowane tempe-
raturą,

      - w połączeniu z paroizolacją chronić konstrukcję 
dachu przed wydzielaniem się niedopusz-
czalnej ilości wody kondensacyjnej,
- oszczędzać energię oraz
- stworzyć przytulny klimat we wnętrzu budowli.

(3) Wymogi dotyczące minimalnego standardu 
izolacji cieplnej stropodachów określone są

       w przepisach krajowych.
(4) Wymogi dotyczące izolacji cieplnej oraz 

oczekiwane na nią obciążenia muszą być 
przewidziane w projekcie.

(5) Warstwy termoizolacji muszą być wystarczająco 
odporne termicznie, trwałe oraz zachowywać 
trwały kształt bez względu na wahania 
temperatury. Ponadto, stanowiąc podłoże dla 
izolacji przeciwwodnej, muszą być odporne na 
nacisk stóp oraz zachowywać stałe wymiary.

(6) Płyty termoizolacyjne z zamkiem zmniejszają 
utratę ciepła w szczelinach. Zamki muszą być 
tak ukształtowane, żeby przemieszczenia nie 
powodowały zmian na dużych powierzchniach.

(7) Płyty termoizolacyjne z pianki sztywnej
     w sklejonej konstrukcji warstwowej nie powinny 

2być większe niż 1m . Długość boku płyt 
termoizolacyjnych z pianki sztywnej nie powinna 
przekraczać 1,25 m.

 

/ 

 

 

(8)  Materiały termoizolacyjne poniżej paroizolacji, 
np. beton lekki, lekkie płyty budowlane albo 
zamknięte przestrzenie powietrzne mogą 
prowadzić do osadzania się wody konden-
sacyjnej.

6.4.2. Materiały termoizolacyjne do dachów

Do termoizolacji dachów wolno stosować tylko 
normatywne materiały termoizolacyjne, lub takie, 
które zostały do tego zastosowania dopuszczone.

Europejskie normy dotyczące materiałów 
termoizolacyjnych są obecnie opracowywane przez 
CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). Do 
czasu ich uchwalenia obowiązują przepisy, definicje 
i regulacje krajowe.

6.4.4. Wykonanie

(1) Płyty termoizolacyjne oraz zwijalne pasma  

termoizolacyjne w zależności od rodzaju 
materiału mogą być układane luźno, 
mocowane mechanicznie albo sklejane 
częściowo lub całopowierzchniowo. Należy 
przy tym uwzględnić zasady podane w roz-
dziale 8. (Zabezpieczenie izolacji przeciw-
wodnej dachu przeciwko unoszeniu przez 
wiatr) oraz przestrzegać szczególnych 
zaleceń producenta dotyczących układania 
materiału.

(2) Nielaminowane od spodu materiały termo- 

izolacyjne ze sztywnej pianki polistyrenowej 
należy przyklejać odpowiednimi klejami na 
zimno (patrz 7.2.).

(3)    Na jednolitym podkładzie (np. betonie) płyty ze 
szkła piankowego należy całą powierzchnią 
układać w bitumie albo mocować innym 
odpowiednim klejem (patrz 6.5.2.). Jeśli płyty 
ze szkła piankowego układane są zgodnie

    z zaleceniami producenta bez paroizolacji, 
należy spełnić szczególne wymagania 
dotyczące równości podkładu.

(4) Materiały izolacyjne płytowe lub rolowane,  

rozwijane należy układać ciasno obok siebie. 
Płyty termoizolacyjne muszą być układane
w wiązaniu naprzemiennym. Nie można 
uniknąć tworzenia się szczelin powstających 
na skutek dopuszczalnych odchyleń miary lub 
termicznie uwarunkowanych zmian długości.

(5)   Rozwijane lub składane pasma izolacji należy 
układać na blachach trapezowych przeważnie 
zgodnie z kierunkiem tworzących fałd blachy 
(wzdłuż górnych półek).

(6)  Płyty izolacyjne umieszczane bezpośrednio na 
izolacji przeciwwodnej nie mogą posiadać na 
stronie wierzchniej żadnych kanalików 
kompensacyjnych.

(7) Jeśli stosowane są płyty izolacyjne, których 
termicznie uwarunkowane zmiany długości 
mogą mieć szkodliwy wpływ na izolację 
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przeciwwodną (np. wytłaczana pianka 
polistyrenowa), należy koniecznie na całej 
powierzchni rozdzielić izolację przeciwwodną 
od warstwy termoizolacyjnej (patrz 6.5.2.).

(8) Płyty izolacyjne z polistyrenowej pianki 
sztywnej, na które naklejana na gorąco lub 
nagrzewana jest pierwsza warstwa izolacji 
p r zec iwwodne j ,  muszą  być  z  gó ry  
zalaminowane z zakładkami. Zakładki nie 
wymagają sklejania (Rolowane pasma 
termoizolacji patrz 6.6.(6.)).

(9) Tworzywa izolacyjne o odpowiednim przekroju i 
strukturze nadają się również do tworzenia 
klinów spadkowych lub połaciowego spadku 
powyżej paroizolacji.

(10) W przypadku położenia warstw termoizolacji 
(dach odwrócony) nad izolacją przeciwwodną 
narażone są one na bezpośrednie działanie 
wilgoci. Należy wówczas zastosować nadające 
się do tego celu materiały, np. wytłaczaną 
piankę polistyrenową, uwzględniając ich 
dopuszczenia i atesty oraz poprawki ze 
względu na zawilgocenie.

Ważne informacje:

Warstwy termoizolacji nad izolacją przeciw-
wodną stosowane są szczególnie na twardych 
podkładach (beton monolityczny).

Montaż termoizolacji następuje jedno-
warstwowo z zastosowaniem zamków.

Aby uniknąć przedostawania się ciał obcych pod 
płyty izolacyjne, konieczne jest dodatkowe 
położenie maty lub włókna filtracyjnego na 
warstwę termoizolacji.

Na płytach izolacyjnych należy umieścić 
dodatkowe obciążenie.

Odprowadzanie wody z dachu należy 
poprowadzić tak, żeby w strefie warstwy 
termoizolacyjnej nie gromadziły się zastoiny 
wody. W zależności od okoliczności należy 
zapewnić odpowiednie nachylenie.

W celu uniknięcia utraty ciepła konieczne jest 
zwiększenie grubości termoizolacji.

Warstwy powyżej termoizolacji powinny 
posiadać właściwości dyfuzyjne.

(11) Warstwy termoizolacji nad izolacją przeciw-
wodną mogą być dodatkowo użyte do izolacji 
termicznej pod izolacją przeciwwodną.

(12) W  przypadku   blach   trapezowych  należy 
uwzględnić konieczne przekrycie rozpiętości 
między górnymi półkami. Dlatego minimalna 
grubość termoizolacji powinna być dobrana 
zgodnie z Tabelą 1. Stosowanie termoizolacji o 
mniejszej grubości możliwe jest po dokonaniu 

 

specjalnej jednostkowej eksper-tyzy lub po 
położeniu odpowiedniej warstwy paroizolacji. 
Należy również przestrzegać przepisów 
dotyczących izolacj i  termicznej oraz 
wskazówek producenta. W kwestii montażu 
termoizolacj i  na stalowych blachach 
t rapezowych patrz 7.2.  oraz 8.4.2.

6.4.5.  Tabela 1: Grubości minimalne na  
           stalowych blachach trapezowych

6.5. Przestrzeń wyrównująca ciśnienie pary i/lub 
       warstwa rozdzielająca

6.5.1. Wymagania

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

6.5.2. Wykonanie

(1)  Wyrównanie ciśnienia pary wodnej pod izolacją 
przeciwwodną osiąga się przez luźne położenie 
albo naklejenie punktowo lub przerywanymi 
liniami pierwszej warstwy izolacji przeciw-
wodnej oraz przez zapobieganie jej cało-
powierzchniowemu sklejeniu. W tym celu 
można na spodniej stronie wysypać gruby żwir 
lub zastosować inne warstwy rozdzielające.

(2) W przypadku termoizolacji z włókien mine-
ralnych lub innych materiałów izolacyjnych 
dopuszczających dyfuzję, wyrównanie ciś-
nienia pary wodnej następuje wewnątrz izolacji 
termicznej. Dlatego na takich materiałach 
izolacje przeciwwodne mogą być również 
naklejane na całej powierzchni.

(3) Gdy stosowane są płyty termoizolacyjne, 
których zmiana długości pod wpływem 
temperatury może mieć szkodliwy wpływ na 
izolację przeciwwodną (np. płyty z pianki 
sztywnej o wysokiej gęstości objętościowej), 
wówczas na całej powierzchni należy rozdzielić 
izolację przeciwwodną od warstwy izolacji 
termicznej. Przy izolacjach przeciwwodnych

Największa rozpiętość
między pasami górnymi

(mm)

70
100
130
150

PS/PUR
(mm)

40
50
60
80
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     z pap bitumicznych jako warstwę rozdzielającą 
można stosować np. papier olejowany lub 
włókninę poliestrową (patrz 6.2.2.).

(4) Izolację przeciwwodną należy przyklejać na 
szkle piankowym na całej powierzchni, bez 
tworzenia warstwy wyrównującej ciśnienie pary.

6.6. Izolacja przeciwwodna dachów za pomocą 
        pap bitumicznych

(1) Pojęcie pap bitumicznych oznacza papy  

bitumiczne oraz papy polimerobitumiczne.
(2) Izolacje przeciwwodne z papami bitumicznymi 

należy wykonywać wielowarstwowo. Wyjątki 
przewidziane w przepisach krajowych są 
uzależnione od regionu i rodzaju tworzywa.
Jako górną warstwę należy stosować papy 
polimerobitumiczne.

Europejskie normy dotyczące pap 
bitumicznych są opracowywane np. przez 
CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). 
Aż do ich uchwalenia obowiązują przepisy, 
definicje i regulacje krajowe.

(3) Pojedyncze warstwy należy układać równolegle 
do siebie z zachowaniem wzajemnego 
przesunięcia. Warstwy muszą zostać sklejone 
ze sobą na całej powierzchni. Musi zostać 
zapewniona wzajemna tolerancja materiałów,

  w tym również wzajemna tolerancja izolacji 
bitumicznych.

(4)  Papy plastomero-bitumiczne (APP) są z reguły 
wytwarzane jako papy do zgrzewania, zatem 
należy łączyć je w procesie zgrzewania. Jeśli 
połączy się papę plastomerobitumiczną z papą 
innego rodzaju bitumu, mogą pojawić się 
problemy związane z wzajemną tolerancją 
materiałów.

(5) Papy bitumiczne stosowane jako laminacja 
rolowych lub składanych izolacji termicznych, 
mogą służyć jako pierwsza warstwa izolacji 
przeciwwodnej tylko wówczas,  jeśli spełniają 
wymogi dla pierwszej warstwy izolacji 
przeciwwodnej oraz dostarczane są w długości 
co najmniej 2,50 m Ponadto zakładki laminacji 
powinny mieć szerokość co najmniej 0,08 m

       i muszą być szczelnie sklejone.
(6)  Papy bitumiczne z wkładką z włókna szklanego 

lub papy o podobnych właściwościach (niskie 
wydłużenie względne i maksymalna siła 
rozciągająca) można stosować jako dodatkowe 
warstwy.

(7) Papy bitumiczne z wkładką nośną z taśm 
metalowych dopuszczalne są tylko do izolacji 
przeciwwodnej dachów przeznaczonych pod 
ruch pojazdów albo uprawę zieleni dachowej.

(8)  Papy bitumiczne z wkładką nośną z surowego 
filcu nie nadają się do izolacji przeciwwodnej

        i nie mogą być w tym celu stosowane.
(9) Dachy o nachyleniu poniżej 2% (~1°) są 

konstrukcjami specjalnymi i mogą być 

 

 

 

stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
       W takich przypadkach pod górną warstwą papy   

polimerobitumicznej należy umieścić koleją 
warstwę polimerobitumiczną lub dwie warstwy
pap bitumicznych. Należy szczególnie 
zapewnić ciężką ochronę powierzchni (np. 
żwir, patrz rozdz. 9.). W przypadku części stref 
o nachyleniu poniżej 2% (~1°) (np. koryta) 
należy zaprojektować odpowiednie rozwią-
zania techniczne.

Europejskie normy dotyczące pasm 
bitumicznych są opracowywane np. przez 
CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). 
Aż do ich uchwalenia obowiązują przepisy, 
definicje i regulacje krajowe.

6.7. Izolacja przeciwwodna dachów za pomocą   
        membran z tworzyw sztucznych
        i kauczukowych

(1)  We  wszystkich  ustępach  pod   pojęciem 
„tworzyw sztucznych” rozumie się membrany

        z tworzyw sztucznych a także kauczukowych.
(2) Izolacje przeciwwodne za pomocą membran
    z tworzyw sztucznych wykonuje się z reguły 

jednowarstwowo.
(3) Podczas montażu jednowarstwowych izolacji 

przeciwwodnych użyta membrana (warstwa) 
musi samodzielnie spełniać wszystkie wymogi

   i posiadać wszystkie właściwości charakte-
rystyczne dla izolacji przeciwwodnych. Należy 
przy tym uwzględnić, w takim samym stopniu 
jak w przypadku wielowarstwowych izolacji 
przeciwwodnych, wymogi związane z wyko-
naniem i eksploatacją dachu, takie jak:
- bezpieczeństwo wykonania połączeń,
- zabezpieczenie przed mechanicznym 
uszkodzeniem oraz
- wystarczająca odporność na warunki 
atmosferyczne.

Europejskie normy dotyczące membran
z tworzyw sztucznych są opracowywane np. 
p r z e z  C E N  ( E u r o p e j s k i  K o m i t e t  
Normalizacyjny). Aż do ich uchwalenia 
obowiązują przepisy, definicje i regulacje 
krajowe.

(4) Pod izolacją przeciwwodną należy położyć 
warstwę ochronną np. z włókniny z tworzywa 
sztucznego, jeśli wymaga tego podłoże (patrz 
5.) oraz gdy używane membrany nie są 
laminowane od spodu włókniną z tworzywa 
sztucznego.

(5) Jeśli izolacja przeciwwodna nie posiada 
tolerancji na inne warstwy, np. przy montażu 
membran z polichlorku winylu na polistyrenie 
lub drewnianym deskowaniu impregnowanym 
olejem, konieczne jest zastosowanie warstwy 
rozdzielającej np. z włókniny szklanej

2       o gramaturze 120 g/m .
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(6) Przy dużym obciążeniu mechanicznym, np. 
izolacji przeciwwodnej pod okładziną z płyt, 
ciężkimi powłokami eksploatacyjnymi lub 
zielenią dachową, nad izolacją należy umieścić 
warstwę ochronną, np. z odpowiedniego rodzaju 
maty z tworzywa sztucznego.

(7) Dachy o nachyleniu poniżej 2% (~1°) są 
konstrukcjami specjalnymi i mogą być 
stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W celu zwiększenia jakości izolacji przeciw-
wodnej należy zwiększyć grubość membrany.

(8) Należy szczególnie zapewnić ciężką ochronę 
powierzchni dachu (np. żwir, patrz rozdz. 9.).

     W przypadku części stref o nachyleniu poniżej 
2% (~1°) (np. koryta) należy zaprojektować 
odpowiednie rozwiązania techniczne.

6.8. Izolacja przeciwwodna dachów za pomocą 
     połączenia membran z tworzyw sztucznych
       i papy bitumicznej

(1)  Izolacje przeciwwodne mogą być montowane 
wielowarstwowo w połączeniu odpornych  na 
bitumy membran z tworzyw sztucznych z papą 
bitumiczną.

(2) Membrany z tworzyw sztucznych stosowane
   w połączeniu z papami bitumicznymi muszą 

nadawać się do sklejenia z bitumami trwale i bez 
ograniczeń. W katalogach materiałów 
producentów podane zostały informacje

   o rodzajach membran z tworzyw sztucznych 
nadających się do sklejania z bitumami.

(3) Sklejanie powinno przebiegać zgodnie z opisem 
w rozdzia le 7.2. ,  połączenia szwów 
odpowiednio do stosowanych materiałów  
zgodnie z opisami w rozdziałach 7.4. lub 7.5.

6.9. Izolacja przeciwwodna dachów za pomocą 
       płynnych folii

(1) Pod pojęciem płynnych folii należy rozumieć 
mieszanki z tworzyw sztucznych i połączenia 
tworzyw sztucznych z bitumami.
Izolacje przeciwwodne z płynnych folii muszą 
posiadać co najmniej takie same właściwości 
techniczne jak izolacje z pap bitumicznych lub 
membran z tworzyw sztucznych. W takim 
samym stopniu jak w przypadku izolacji 
przeciwwodnych opisanych w rozdziałach 6.6.
i 6.8., muszą zostać uwzględnione wymogi 
uzależnione od eksploatacji dachu, takie jak:
- zabezpieczenie przed mechanicznymi 
uszkodzeniami oraz
- wystarczająca odporność na warunki 
atmosferyczne.

(2) Izolacje przeciwwodne z płynnych folii 
wykonywane są zwykle na miejscu budowy

     z zastosowaniem płynów polimeryzujących lub 
wysuszających. W większości przypadków 
włącza się jeszcze materiał podłożowy 
(wzmocnienie).

(3) Przydatność musi być potwierdzona atestem 

EOTA (Europejska Organizacja ds. Aprobat 
Technicznych).

(4) Podczas montażu należy uwzględnić 
postanowienia atestu zgodnie ze wskazówkami 
producenta.

7. Wskazówki dotyczące techniki stosowania

7.1. Informacje ogólne

(1)  Jeśli  w  projekcie  przewidziano  nachylenie 
połaci dachowej mogą powstać odchyłki
- w ramach dopuszczalnych tolerancji 
budowlanych,
- w wyniku różnic w grubości materiałów,
- w wyniku zachodzenia na siebie materiałów 
itp.

(2)  Na dachach o nachyleniu do ok. 5% (~3°) nie 
da się uniknąć pozostawania wody (patrz 
4.1. i 5.1.).

(3) Przy szczelinach izolacji termicznej lub
      w okolicy listew mocujących, odrzwi itp. z reguły 

występuje nieznacznie odbiegająca od wartości 
połaci wartość oporu przepuszczalności ciepła. 
Przy występowaniu szronu, cienkiej pokrywy 
śnieżnej lub wilgoci na połaci dachu może to 
powodować uwidocznienie się zarysów. Nie 
jest to jednak usterką.

(4) Sklejenie bez pozostawiania pustych 
przestrzeni nie zawsze jest możliwe w warun-
kach budowlanych. Nie można uniknąć 
powstawania pojedynczych niewielkich 
pustych przestrzeni spowodowanych np. 
nierównościami.
Podobne do cieni zarysy, kałuże, niewielkie 
bąble, fałdy czy załamania w izolacji 
przeciwwodnej dachu, jak i woda pozostająca 
za szwami nie stanowią wady wpływającej na 
przydatność stropodachu. Dotyczy to też 
widocznego kleju na szwach i stykach przy 
stosowaniu pasm z posypką jako wierzchniej 
warstwy.

7.2. Sklejanie

7.2.1. Klejenie całopowierzchniowe

(1) Sklejenia na całej powierzchni można dokonać 
w przypadku pap bitumicznych:
- w procesie wylewania i klejenia na gorąco lub 
na zimno,
- w procesie zgrzewania,
- przez nanoszenie szczotką dekarską,
- przez samoprzylepne sklejanie na zimno.

(2) W przypadku sklejenia na całej powierzchni 
membran z tworzyw sztucznych na podkładach 
można stosować jedynie takie kleje i metody, 
jakie zostały zalecone przez producenta.

(3) W przypadku procesu klejenia na gorąco oraz 
nanoszenia kleju szczotką dekarską stosuje się 
kleje bitumiczne, których odporność jest 
dopasowana do konstrukcji i nachylenia połaci 
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dachowej (patrz 7.7.). Obróbka powinna być 
wykonywana w temp. ok. 100 stopni K powyżej 
temperatury mięknienia danego bitumu zgodnie 
z testem pierścienia i kuli.

(4) W procesie klejenia na gorąco, przed zrolowaną 
papę wylewa się taką ilość kleju bitumicznego, 
aby przy rozwijaniu papy przed belą na całej 
szerokości powstawało zgrubienie z masy 
klejowej.

(5) W procesie zgrzewania ogrzewa się papę 
bitumiczną, a warstwy przeznaczone do 
sklejenia są nadtapiane. 

(6) W przypadku nanoszenia kleju szczotką 
dekarską kładzie się tyle kleju na szerokość 
szczotki ,  aby przy rolowaniu pasma 
bitumicznego, przy lekkim ucisku na całej 
szerokości, powstawało wybrzuszenie z masy 
klejowej.

(7) W przypadku całopowierzchniowego, samo-
przylepnego sklejania na zimno stosuje się papy 
bitumiczne, które są fabrycznie wyposażone od 
spodu w samoklejącą masę do klejenia na 
zimno (papy samoklejące na zimno). Należy 
przestrzegać wskazówek producentów 
zamieszczonych w instrukcjach układania 
materiału.

7.2.2. Klejenie częściowopowierzchniowe

(1) Klejenie częściowopowierzchniowe jest 
punktowym lub przerywanym liniowym umoco-
waniem materiału na podkładzie. Wykonuje się 
je poprzez umieszczenie trzech do czterech 
punktów kleju wielkości talerza na jednym 
metrze kwadratowym lub trzech do czterech 
pasów kleju na każdym metrze szerokości 
pasma.

(2) Przy odpowiednio zmienionym procesie 
sklejania na całej powierzchni można stosować 
kleje do klejenia na zimno na bazie bitumicznej 
lub tworzyw sztucznych, których przydatność 
została potwierdzona.

(3) Za pomocą klejów stosowanych na zimno 
można naklejać też laminowane i nielamino-
wane płyty izolacyjne z pianki sztywnej, 
rolowane maty izolacji termicznej, szkło 
piankowe, jak i pierwszą warstwę izolacji 
przeciwwodnej.

7.3. Wielkości zakładów

(1) Przy papach bitumicznych zakłady powinny 
wynosić co najmniej 0,08 m.

(2) Przy membranach z tworzyw sztucznych 
przekrycie pod szwy zamykane na miejscu 
budowy wynosi co najmniej 0,04 m.

(3) Należy unikać styków krzyżowych, np. przez 
wzajemne przesunięcie zakładów.

7.4. Liniowe łączenie papy bitumicznej

(1) Zakłady pap bitumicznych, które mają przejąć 
funkcję paroizolacji lub warstwy izolacji 
przeciwwodnej, należy skleić lub zgrzać, lub 
układać z odpowiednim zakładem.

(2) W przypadku sklejania na gorąco masa 
bitumiczna powinna, niezależnie od wybranej 
metody, widocznie wypływać na zewnątrz.

(3) W przypadku klejenia za pomocą klejów 
adhezyjnych należy przestrzegać wskazówek 
producentów zamieszczonych w instrukcjach 
układania materiału.

7.5. Liniowe łączenie membran z tworzyw  
       sztucznych

7.5.1. Informacje ogólne

(1)  W przypadku membran z tworzyw sztucznych
     o  właściwościach   termoplastycznych  połą-

czenie liniowe uzyskuje się poprzez:
- łączenie z rozmiękczaniem,
- zgrzewanie gorącym powietrzem,
- zastosowanie taśm uszczelniających / taśm 
ochronnych,
- zgrzewanie dielektryczne (produkcja 
przemysłowa),
- zgrzewanie gorącym klinem (produkcja 
przemysłowa).

(2)  W  przypadku  membran  połączenie  liniowe 
uzyskuje się poprzez:
- zastosowanie kleju kontaktowego,
- zastosowanie taśm uszczelniających / taśm 
ochronnych,
- wulkanizację na gorąco (Hot Bonding).

(3)  W przypadku membran posiadających w mo-
mencie obróbki właściwości termoplastyczne, 
połączenie liniowe uzyskuje się poprzez:
-  łączenie z rozmiękczaniem,
-  zgrzewanie gorącym powietrzem,
- zgrzewanie gorącym klinem (produkcja 
przemysłowa).

(4) Powierzchnie przeznaczone do połączenia 
muszą być wolne od zanieczyszczeń. Na 
złączach teowych, z powodu możliwości 
powstania kapilar, konieczne jest zastosowanie 
odpowiednich procedur, np. ukosowanie pap 
(fazowanie).

(5) Szwy należy dodatkowo zabezpieczyć, jeśli jest 
to wymagane przez producenta membran
(obróbka wtórna). W przypadku łączeń 
wstępnie przygotowanych fabrycznie można 
uzyskać wysokiej trwałości połączenia przez 
zastosowanie odpowiedniej technologii 
produkcji.

(6) Przy sklejaniu szwów połączonych metodą 
łączenia z rozmiękczaniem lub za pomocą kleju 
kontaktowego np. z innymi warstwami należy 
przestrzegać czasu wysychania.

(7) Należy przestrzegać wskazówek producentów 
zamieszczonych w instrukcjach układania 
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materiału.

7.5.2. Proces łączenia z rozmiękczaniem

(1)  Podczas procesu łączenia z rozmiękczaniem 
obrabiane tworzywo nadtapia się odpowiednim 
do tego celu rozpuszczalnikiem. Następnie 
poprzez dociśnięcie szwu dochodzi do 
homogenicznego połączenia. Szerokość szwu 
powinna wynosić ok. 0,03 m.

(2) Szwy łączone metodą łączenia z rozmięk-
czaniem już po krótkim czasie osiągają 
wystarczającą wytrzymałość i szczelność.

(3) Do łączenia z rozmiękczaniem należy stosować 
zalecany przez producenta tworzywa rozpusz-
czalnik oraz stosować się do przepisów obróbki

       i wytwarzania.

7.5.3. Zgrzewanie gorącym powietrzem

Podczas zgrzewania gorącym powietrzem 
tworzywo przeznaczone do sklejenia rozmiękcza się 
strumieniem gorącego powietrza. Przez ściśnięcie 
materiału otrzymuje się homogeniczne połączenie. 
Szerokość szwu powinna wynosić ok. 0,02 m.

7.5.4. Klejenie za pomocą klejów kontaktowych

Kleje kontaktowe nanosi się w warstwach
o przepisowej szerokości. Po odczekaniu czasu 
wysychania, który zależy od temperatury i warunków 
wietrzenia, warstwy należy ze sobą połączyć, 
stosując niewielki nacisk. Można stosować jedynie 
takie kleje oraz środki czyszczące, które producent 
dopuścił do użycia dla danego rodzaju tworzywa. 
Szerokość przekrycia i sklejenia powinna wynosić 
ok. 0,05 m.

7.5.5. Liniowe łączenie za pomocą taśm 
          uszczelniających

(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. Dochodzi wtedy 
do samoczynnego sklejenia.

(2) To samo połączenie można uzyskać poprzez 
włożenie taśmy uszczelniającej na miejscu 
budowy. Powierzchnie przeznaczone do 
sklejenia należy przedtem wyczyścić.

(3) Szerokość taśmy uszczelniającej powinna 
wynosić ok. 0,04 m.

7.5.6. Wulkanizacja na gorąco

Łączenie szwów metodą wulkanizacji na gorąco 
(Hot Bonding) stosuje się przy prefabrykacji powłok. 
Szwy powstałe wskutek wulkanizacji na gorąco nie 
wykazują różnic w strukturze materiału i mają takie 
same właściwości jak tworzywo na środku 
powierzchni.

7.6. Sposób kontrolowania naprężeń poziomych

(1) Zastosowanie środków w celu przyjmowania 
nacisków poziomych konieczne jest w przy-
padku:
- stalowych blach trapezowych,
- innych podłóż, jeśli pod izolacją przeciwwodną 
dachu ułożone zostały izolacje termiczne
z pianki sztywnej, które sklejone zostały na 
zimno z efektem zwiększenia mocy klejenia  
bez ciężkiego zabezpieczenia pokrycia,
- luźno położonych, jednowarstwowych 
systemów izolacji przeciwwodnej z homo-
genicznymi membranami z tworzyw sztucz-
nych.

(2) W takich wypadkach należy mechanicznie 
przytwierdzić izolację przeciwwodną do 
krawędzi dachu, połączeń elementów 
otwieranych, szczelin dylatacyjnych, przy 
pasmach świetlnych itp. Umocowania te są 
skuteczne jedynie wówczas, jeśli prowadzone 
są na poziomie izolacji przeciwwodnej również 
wzdłuż połaci pionowych lub nachylonych. 
Założenie lub zaklinowanie między wyżej 
leżące profile brzegowe lub pod nakrywy 
krawędzi albo sklejenia nie jest umocowaniem.

(3) Środki służące przyjmowaniu naprężeń 
poziomych nie są zależne od wysokości 
budynku.

(4) Zamocowanie izolacji przeciwwodnej do 
podłoża osiąga się poprzez mocowanie 
punktowe wzdłuż linii lub mocowanie liniowe.

(5) Mocowanie liniowe to przebiegające wzdłuż linii 
ciągłej taśmy lub profile do mocowania izolacji 
przeciwwodnej. Taśmy metalowe można 
mocować trzema lub czterema łącznikami na 
każdy metr bieżący, a listwy zespolone co 
najmniej siedmioma kołkami łącznikami o dużej 
powierzchni dociskowej kołnierza do 
konstrukcji nośnej np. kantówki brzegowej 
(patrz 8.6.).

(6) Mocowanie wzdłuż linii to przebiegające po linii 
prostej mocowanie punktowe izolacj i  
przeciwwodnej do konstrukcji nośnej. W tym 
celu stosuje się np. cztery odpowiednie łączniki 
mocujące na metr bieżący.

(7) W przypadku izolacji przeciwwodnych, które 
posiadają mechanicznie zabezpieczenie przed 
unoszeniem przez wiatr (patrz 8.5.) nie trzeba 
stosować dodatkowych środków służących 
przejmowaniu naprężeń poziomych, pod 
warunkiem, że liczba, rozmieszczenie i rodzaj 
mechanicznego zamocowania przystosowane 
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są do przyjmowania naprężeń poziomych 
wynikających z wysokiego docisku i związanych 
z nim sił tarcia.

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

(1) W przypadku nachylenia połaci dachowej 
powyżej 5% (~ 3°) konieczne jest zastosowanie 
dodatkowych środków, które zapobiegną 
zsuwaniu się warstw pokrycia dachu w kierunku 
nachylenia, w szczególności gdy dach będzie 
nagrzany przez słońce.

(2) Konieczne może być osobne lub łączone 
zastosowanie następujących środków:
- zabezpieczenie pap dachowych na górnej 
krawędzi poprzez umocowanie gwoździami co 
0,05 m w przesunięciu,
- umocowanie przy użyciu taśm metalowych ew. 
blach laminowanych,
- przeciągnięcie pap przez kalenicę i umo-
cowanie od górnej strony,
- stosowanie pap zgrzewanych oraz pap 
dachowych do dachów stromych,
- stosowanie do warstw sklejanych stałych mas 
klejowych lub innych odpowiednich klejów,
- stosowanie pap dachowych o dużej 
wytrzymałości na rozciąganie,
- układanie pasm w kierunku nachylenia,
- podział długości pap,
- montaż wsporników (np. drewnianych) do 
umocowania warstw izolacji termicznej oraz 
przeciwwodnej, - położenie dodatkowych listew 
do wbijania gwoździ w przypadku podłoża, które 
nie nadaje się do tego celu,
- mechaniczne mocowanie w połaci za pomocą 
łączników z podkładką dociskową,
- montaż pokrycia w miejscach zróżnicowanych 
warunków z elementem przejściowym z powodu 
zróżnicowanych warunków: silnego ogrzania 
promieniami słonecznymi i działania cienia, np. 
połać szedowa,
- mechaniczne mocowanie pap dachowych na 
górnej krawędzi.

8. Zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej dachu 
    przeciwko unoszeniu przez wiatr

8.1. Informacje ogólne

(1)  Izolację przeciwwodną oraz należące do niej 
warstwy dachu zabezpiecza się przeciwko 
unoszeniu przez wiatr poprzez:
- obciążenie,
- sklejenie,
- mechaniczne zamocowanie.

(2) W celu ustalenia obciążenia wiatrem należy 
przestrzegać norm i przepisów krajowych. 
Należy przy tym założyć wystarczający 
współczynnik bezpieczeństwa dla izolacji 
przeciwwodnej.

(3) Konieczne zabezpieczenia oraz sposób ich 

 

 

 

wykonania należy zamieścić w projekcie oraz 
dokładnie opisywać w specyfikacji.

(4) W przypadku budowli o eksponowanym 
położeniu lub budowli o dużej wysokości 
projektant powinien osobno dla każdego 
przypadku określić, jakie zabezpieczenia są 
konieczne do ochrony przed unoszeniem przez 
wiatr.

(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

(1)  Przepisy odnoszące się do obciążenia wiatrem 
dzielą połacie na strefy wewnętrzne, brzegowe

   i narożne. Na każdą z nich działają inne 
obciążenia wiatrem.

(2) Oprócz dokładnego postanowienia jednostko-
wego w niektórych krajach, podział połaci 
dachowych budowli zamkniętych ze wszystkich 
stron może następować w sposób uprosz-
czony, zgodnie z krajowymi norma-
mi/przepisami w tym zakresie.

8.3. Zabezpieczenie za pomocą obciążenia 
        dodatkowego

(1)  Jako obciążenia dodatkowe służące ochronie 
przed siłami ssącymi wiatru stosuje się:
- warstwy żwiru 16/32 (patrz 9.3.1.) o grubości 
co najmniej 0,05 m,
- wykładziny z płyt betonowych nadających się 
do ruchu pieszego lub podobnych, układane na 
warstwie żwiru, lub bezpośrednio na warstwie 
rozdzielającej lub ochronnej,
- bloki betonowe na warstwie żwiru lub na 
warstwie rozdzielającej lub ochronnej,
- płyty betonowe betonowane lub przygotowane 
na miejscu budowy o wielkości i zbrojeniu 
zgodnym ze statycznymi wymogami,
o powierzchni do 2,50 m × 2,50 m i grubości ok. 
0,10 m, układane na warstwie ochronnej lub na 
podwójnej warstwie rozdzielającej (warstwa 
ślizgowa),
- wysypanie ziemi np. pod zieleń dachową.

(2)  W strefach brzegowych i narożnych może dojść 
do wywiania materiałów sypkich. W tych 
miejscach zaleca się stosowanie wykładziny
z płyt betonowych lub o podobnych 
właściwościach.

8.4. Zabezpieczenie za pomocą sklejenia

8.4.1. Przyklejanie do betonu lub materiałów 
          izolacyjnych

(1)  Podłoże musi zapewniać dobrą przyczepność 
kleju. W zależności od okoliczności konieczne 
może być pokrycie go warstwą gruntującą 
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(patrz 5.1. i 6.1.).
(2) Przy izolacjach przeciwwodnych dachu z pap 

bitumicznych można nakleić pierwszą warstwę 
na papę bitumiczną wzmacnianą perforowaną 
matą szklaną  na całej powierzchni lub 
punktowo, czy też liniami przerywanymi, 
zapewniając co najmniej 10% powierzchni 
sklejenia. W przypadku sklejania punktowego 
lub linią przerywaną konieczne są ok. cztery 
powierzchnie sklejenia wielkości talerza na 
każdy metr kwadratowy (7.2.2.).

(3) Podłoże musi być na tyle twarde, aby móc bez 
szkody przejmować siły z izolacji przeciw-
wodnej. W przypadku materiałów izolacyjnych 
sklejanych w celu przyjmowania siły wiatru, 
powierzchnia klejenia musi być obliczona 
zgodnie z wytrzymałością na zerwanie

       i przewidywanym naporem wiatru (patrz 8.1.).
(4) Izolacje przeciwwodne na płytach termoizolacji 

z włókien mineralnych należy całkowicie zakleić 
w strefach brzegowych i narożnych.

(5) Dodatkowe mechaniczne zamocowanie może 
być konieczne, jeśli podłoże, na którym 
dokonuje się klejenia, nie ma wystarczającej 
wytrzymałości na zerwanie (patrz 8.5.).

8.4.2. Przyklejanie do stalowych blach trape- 
           zowych

(1)  W celu naklejenia paroizolacji lub materiałów 
izolacyjnych bezpośrednio na stalowe blachy 
trapezowe stosuje się kleje do klejenia na 
zimno.
Klej nanosi się na górne półki stalowych blach 
trapezowych zgodnie z instrukcjami układania 
materiału opracowanymi przez producenta.

(2) W przypadku obciążenia podczas montażu 
poszczególne fałdy profilu mogą zostać 
tymczasowo obniżone. Konieczny kontakt
z klejem może nastąpić dopiero po odciążeniu 
(efekt późniejszego zwiększenia mocy klejenia). 
Dlatego gorące masy bitumiczne nadają się do 
tego jedynie warunkowo (patrz 6.4.4. i 7.2.).

(3) Paroizolacje poprawiają bezpieczeństwo 
warstw sklejonej konstrukcji dachu.

(4) W strefie krawędzi dachu konieczne jest 
dodatkowe mechaniczne mocowanie (patrz 
7.6.).

8.5. Zabezpieczenie za pomocą zamocowania 
        mechanicznego

8.5.1. Informacje ogólne

(1) Mechaniczne  mocowanie  stosuje  się 
przeważnie przy izolacjach przeciwwodnych na 
stalowych blachach trapezowych. Mocowanie 
może być liniowe (za pomocą ciągłych profili lub 
taśm metalowych) lub punktowe (przebiegające 
wzdłuż linii prostej).

(2)  Liczba zamocowań wynika z przewidywanego 
obciążenia wiatrem, sposobu wykonania dachu 

 

oraz obliczonych obciążeń elementów 
mocujących. Wszystkie dane należy ustalić 
podczas pro jektowania oraz opisać

        w dokumentach przetargowych.
(3)  Mechaniczne mocowania należy w danej strefie 

rozłożyć równomiernie. W przypadku dużych 
odstępów między punktami mocowania 
konieczne może okazać się dokonanie 
ekspertyzy właściwości statycznych mocowań 
oraz ich osadzania w podłożu jako obciążeń 
skupionych.

(4) Z reguły podczas mocowania izolacji 
przeciwwodnej mocuje się jednocześnie 
warstwę izolacji termicznej oraz paroizolację. 
Jeżeli odstępy między mocowaniami (np.

       w strefie wewnętrznej) są zbyt duże, konieczne 
może być oddzielne umocowanie płyt 
termoizolacyjnych - mechanicznie, lub poprzez 
klejenie.

(5) Mocowania liniowe zaleca się przeważnie
        w strefie zakładów.
(6)  W przypadku stalowych blachach trapezowych 

zaleca się stosować mocowania wzdłuż linii w 
wymaganych odstępach, a w razie potrzeby 
przykrycie ich dodatkowym pasmem izolacji 
przeciwwodnej.

(7) W pozostałych kwestiach planowanie
    i wykonanie powinno przebiegać zgodnie ze 

wskazówkami producenta zamieszczonymi
        w instrukcjach układania.
(8) W przypadku mocowania mechanicznego 

warstwy spodnie powinny cechować się 
wysoką wytrzymałością na zerwanie, a pasma 
leżące wyżej - wysoką wytrzymałością na 
chodzenie.

(9) Mechanicznie mocowane papy bitumiczne 
mogą stanowić pierwszą warstwę izolacji 
przeciwwodnej tylko wówczas, gdy elementy 
mocujące znajdują się wewnątrz zakładu

        i schowane są poza obszarem szwu.
(10) Na stalowych blachach trapezowych odstęp 

mocowań na tej samej górnej półce powinien 
wynosić co najmniej 0,20 m.

(11) Gdy  stosowane  są  miękkie  materiały 
izolacyjne, np. z włókien mineralnych, w celu 
zachowania bezpieczeństwa stąpania należy 
zamontować odpowiednie elementy mocu-
jące.

(12) Przy mechanicznym mocowaniu na stalowych 
blachach trapezowych, w szczególności nad 
pomieszczeniami o dużej wilgotności 
powietrza, przy niskich temperaturach na 
zewnątrz może dochodzić, do tworzenia się 
wody kondensacyjnej.
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8.5.2. Elementy mocujące

(1) Przydatność systemów mocowań musi być 
potwierdzona przez producenta atestem 
wystawionym przez uznaną instytucję 
sp rawdza jącą  lub  ce r ty f i ka tem ETA 
(Europejskiej Aprobaty Technicznej).

(2) Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące 
czynniki:

- rodzaj mocowania (punktowe czy liniowe),
- wytrzymałość eksploatacyjna z uwzględnie-
niem wymogów montażu, np.: grubość blachy, 
rodzaj łączników dachowych, zabezpieczenie 
przed odkręceniem przy obciążeniach dyna-
micznych, rozciąganiu ukośnym i pionowym. 
Odpowiednia wartość (w kN) musi być podana 
przez producenta,
- zabezpieczenie przed przeciągnięciem 
łącznika dachowego przy obciążeniach 
skupionych w okolicy punktu mocującego,
- odporność na korozję.

8.5.3. Łączenie za pomocą gwoździ

(1) Na deskowaniu z drewna i z materiałów 
drewnopochodnych izolację przeciwwodną 
mocuje się gwoździami odpornymi na korozję, 
np. ocynkowanymi z dużym łbem. Jako 
pierwszą warstwę należy stosować papę

       o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
(2) W gazobetonie izolację przeciwwodną mocuje 

się za pomocą łączników dachowych 
przeznaczonych specjalnie do gazobetonu (np. 
dyble do mocowania w gazobetonie).

8.6. Zabezpieczenie za pomocą listew 
       mocujących

(1) Listwy, ew. deski mocujące itp. muszą być 
umocowane na krawędzi dachu oraz w strefach 
przebić dachowych  Sposób ich wykonania 
należy ustalić w projekcie oraz przedstawić

        w specyfikacji.
(2) Podane mocowania uwzględniają przyj-

mowanie poziomych i pionowych sił. Jeśli listwy 
lub deski mocujące mocowane są do podłoża 
poprzez miękką termoizolację, to poszczególne 
elementy mocujące narażone są na zginanie 
wskutek występowania dodatkowego obcią-
żenia poziomego. Można to uwzględnić, 
stosując większą ilość elementów mocujących 
lub wybierając elementy mocujące o większej 
powierzchni docisku (podkładka, kołnierz tulei).

 

.

9. Zabezpieczenie pokrycia i powierzchni 
    użytkowych

9.1. Informacje ogólne

(1) Zabezpieczenie   pokrycia  przeciwdziała 
wahaniom temperatury, a w zależności od 
rodzaju wykonania stanowi dodatkową ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, bezpo-
średnim nasłonecznieniem oraz zwiększa 
trwałość izolacji przeciwwodnej.

(2)  Zabezpieczenie pokrycia dzieli się na lekkie
       i ciężkie.
(3) Ciężkie zabezpieczenie pokrycia działa 

wyrównująco przy wahaniach temperatury oraz 
chroni przed przenoszeniem ognia drogą 
powietrzną, promieniującym ciepłem i promie-
niami UV. Wzmacnia też ochronę przed 
mechanicznym obciążeniem, a także 
powstawaniem narostów przy osadzaniu się 
minerałów. Ciężkie zabezpieczenie pokrycia 
służy też, przy luźno położonej izolacji 
przeciwwodnej, jako ochrona przed uno-
szeniem przez wiatr (patrz 8.3.).

(4) W projekcie należy uwzględnić statyczne
  i konstrukcyjne wymagania, które wynikają 

 z zastosowania ciężkiego zabezpieczenia   

pokrycia.
(5) W przypadku połaci tarasowych albo innych 

połaci eksploatowanych należy zapewnić 
skuteczne odprowadzanie wody oddziałującej 
na izolację przeciwwodną za pomocą takich 
środków budowlanych, jak np. zaplanowanie 
nachylenia, ułożenie pasm w kierunku 
nachylenia lub położenie warstw odsą-
czających.

(6) Przy ciężkim zabezpieczeniu pokrycia 
położonym na membranach z tworzyw 
sztucznych należy uwzględnić wskazówki 
zawarte w ustępie 6.7.(7).

9.2. Lekkie zabezpieczenie pokrycia

(1)  W przypadku izolacji przeciwwodnej dachu za 
pomocą 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.

(2)  Powłoki dodatkowe lub malarskie muszą być 
wzajemnie tolerowane z warstwą, na którą są 
nanoszone (patrz 4.4.).

(3) Wysypanie piasku, wtłoczenie żwiru lub 
powlekanie gorącymi klejami bitumicznymi nie 
nadaje się jako lekka ochrona pokrycia.

(4) Jasne zabezpieczenie pokrycia odbija światło
        i zmniejsza nagrzanie.
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9.3. Ciężkie zabezpieczenie pokrycia

9.3.1. Warstwa żwirowa

(1)   Warstwa  żwirowa  zwykle wykonywana jest 
ze żwiru otoczkowego o ziarnistości 16/32 
mm, na grubość co najmniej 0,05 m w 
momencie wysypania. Dopuszczalna jest 
zawartość ziaren o większej bądź mniejszej 
średnicy, jak też i większa zawartość drobin 
oraz elementów nieodpornych na mróz. Nie 
da się uniknąć w żwirze ziaren złamanych, 
dlatego też obecność takich ziaren nie jest 
usterką. Funkcja warstwy żwiru jako 
ochrony pokrycia nie zostaje przez to 
zmniejszona.

(2) Jeśli warstwa żwirowa jednocześnie przejmuje 
funkcję ochrony przed unoszeniem spowodo-
wanym siłą ssania wiatru, grubość warstwy jest 
zależna również od przewidywanych sił ssania 
wiatru.

9.3.2. Nawierzchnia przeznaczona do ruchu 
           pieszego

(1)   Nawierzchnie dachowe przeznaczone do ruchu 
pieszego produkuje się np. z płyt chodnikowych 
lub płyt fasadowych na żwirze lub łupku

   o grubości średnio 0,03 m. Na izolacjach 
przeciwwodnych z pasm bitumicznych można, 
a na izolacjach z pasm tworzyw sztucznych 
koniecznie trzeba położyć warstwę ochronną.

(2) Nawierzchnia tarasów powinna mieć nachylenie 
wynoszące co najmniej 1% (~0,5°).

(3) Podpory tarasowe pod nawierzchnię z płyt 
można stosować tylko na stabilnym i w miarę 
płaskim podłożu. Nie nadają się one do 
układania bezpośrednio na izolacjach.

9.3.3. Nawierzchnia przeznaczona do ruchu 
          pojazdów

(1)  W przypadku nawierzchni, na które oddziałują 
duże obciążenia lub które są przeznaczone pod 
ruch samochodowy, po obliczeniu wykonanym 
zgodnie z wymogami statycznymi, należy nad 
izolacją przeciwwodną umieścić płytę oporową 
rozprowadzającą nacisk. Pod płytami 
betonowymi należy umieścić co najmniej dwie 
warstwy rozdzielające lub jedną warstwę 
rozdzielającą i jedną ochronną. Rozmiar 
przedzielonych szczelinami pól zależy od 
przewidywanego obciążenia, sił poprzecznych 
powstających wskutek ruchu pojazdów, 
nachylenia połaci dachowej, wydłużeń 
względnych zależnych od temperatury, skurczu 
liniowego itp. Rozmiary płyty nie powinny 
przekraczać 2,50 m × 2,50 m.

(2) W przypadku betonu ochronnego lub płyt 
betonowych nad izolacją przeciwwodną należy 
w polach brzegowych oraz przy połączeniach 
zapewnić szczeliny lub pasma skrajne, które 

zapobiegną uszkodzeniu połączenia z krawę-
dzią dachu.

9.4. Roślinność dachowa

(1)  Na połaciach dachowych przeznaczonych pod 
uprawę lub zieleń dachową z powodu 
wysokiego obciążenia mechanicznego 
konieczne jest zamieszczenie wysokiej jakości 
izolacji przeciwwodnej.

(2) System izolacji (paroizolacja, izolacja 
termiczna oraz przeciwwodna) powinien być 
tak zaprojektowany i wykonany, aby w razie 
nieszczelności nie doszło do dyfuzji wody, ew. 
aby można było łatwo zlokalizować uszkodzone 
miejsce. Jest to możliwe m.in. dzięki 
całkowitemu zaklejeniu konstrukcji dachowych 
lub odgrodzeniu grodziami poszczególnych pól 
dachu.

(3) Połacie przeznaczone do izolacji powinny być 
nachylone w kierunku miejsc odprowadzania 
wody. W przypadku intensywnej zieleni 
dachowej w połączeniu z nawadnianiem przez 
spiętrzanie wody celowe może okazać się 
ukształtowanie izolacji przeciwwodnej bez 
nachylenia (patrz 5.2.).

(4) W przypadku dachu z zielenią dachową 
zmieniają się warunki fizyko-budowlane 
względem dachu bez zieleni dachowej. Należy 
to uwzględnić podczas projektowania 
wszystkich funkcyjnych warstw izolacji dachu, 
w szczególności wtedy, gdy może występować 
ciągła wilgoć powyżej warstw izolacji.

(5) Izolację należy chronić przy połączeniach ze 
ścianami. Można to zrobić poprzez zbudowanie 
obmurowania lub postawienie płyt betonowych. 
W każdym przypadku należy zaopatrzyć je  

  warstwę ochronną lub zastosować inne    
       środki.
(6) Aby zapewnić lepsze odprowadzanie wody 

oraz ułatwić dostęp do prac konserwacyjnych, 
stref połączeń nie należy pokrywać zielenią 
dachową. Bardziej wskazane jest rozmiesz-
czenie warstw z grubego żwiru lub płyt.

(7) Zbiorniki wodne w polach obsadzonych 
roślinnością należy projektować i izolować 
osobno.

(8)  Podczas projektowania i wykonywania zieleni 
dachowej należy przede wszystkim oddzielić 
pola o różnych funkcjach (izolacja przeciw-
wodna  obsadzenie roślinami).

(9) Ukształtowanie ogrodu, rodzaj roślin oraz 
struktura zieleni dachowej powinny być 
zaprojektowane i wykonane przez odpowied-
nich fachowców.

(10) Przed  położeniem  zieleni  dachowej  należy  

przeprowadzić staranną kontrolę izolacji 
przeciwwodnej, a przy oddzielnym wykonaniu 
powinien zostać ustalony wspólny odbiór 
budynku.

(11) Wysokości  połączeń,  w   szczególności   

połączeń z drzwiami, muszą zostać ustalone
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        w projekcie z uwzględnieniem wskazówek    

        zawartych w rozdziale 10.
(12) W odniesieniu do odpływów należy uwzględnić      

        ustęp 10.7.
(13) Zieleń  dachowa  dzieli  się  na  intensywną
   i ekstensywną. Grubość zależy od rodzaju 

planowanej zieleni dachowej. Należy 
uwzględnić właściwości nośne konstrukcji.

(14) Ekstensywna  zieleń  dachowa  to  zieleń  

powierzchniowa o względnie cienkiej grubości 
warstw. Z reguły składa się z niskich roślin

   o wysokości do 0,15 m. Ekstensywna zieleń 
dachowa jest alternatywnym zabezpieczeniem 
pokrycia dachowego dla wysypania żwiru. Jej 
funkcja obciążenia jako ochrony przed 
unoszeniem przez wiatr musi zostać oddzielnie 
sprawdzona.

(15) Jako  intensywną  zieleń  dachową  stosuje  się 
rośliny, które wymagają grubszej struktury 
podłoża oraz ciągłej pielęgnacji. Wagę 
konstrukcji zieleni dachowej należy uwzględniać 
zarówno przy ekspertyzie bezpiecznego 
położenia izolacji dachowej, jak i przy 
ekspertyzie właściwości statycznej konstrukcji 
nośnej. Poszczególne drzewa lub krzewy mogą 
oddziaływać jak obciążenia skupione i muszą

   w razie potrzeby zostać zabezpieczone, aby 
zapobiec działaniu wiatru.

(16) Zarówno ekstensywna, jak i intensywna zieleń 
dachowa z reguły składa się z następujących 
warstw (kolejność warstw może ulec zmianie

       w zależności od systemu):
- warstwa ochronna nad izolacją przeciwwodną 
(chroni przed mechanicznym uszkodzeniem),
- warstwa ochronna przed przebijaniem przez 
korzenie,
- warstwa odsączająca i odprowadzająca wodę,
- warstwa filtracyjna,
- warstwa wegetacyjna.

(17) Jako warstwy ochronne przed uszkodzeniem  

mechanicznym mogą służyć materiały odporne 
na działanie 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.

(18) Warstwy ochronne przed przebijaniem przez  

korzenie mogą składać się z membran z two-
rzyw sztucznych, płacht lub pap bitumicznych 

  z wkładkami z taśm metalowych. Należy 
    sprawdzić ich przydatność jako ochrony przed 

przebijaniem przez korzenie.
Funkcję tą mogą spełniać warstwy izolacji albo 
oddzielna warstwa przeznaczona do tego celu. 
Należy przy tym uważać, żeby korzenie na 
połaciach, ale także w strefach połączenia ze 
ścianami oraz przy elementach przenikających 
dach, nie miały możliwości jej omijania.

(19) Jako  warstwy  odsączające  ew.  odpro-
wadzające wodę mogą służyć np.:

- warstwy gruboziarnistego żwiru,
- keramzyt,
- płyty odsączające,
- odlewy z tworzyw sztucznych,
- maty plecione z tworzyw sztucznych.

(20) Jako warstwy filtracyjne stosuje się stabilne, 
filtracyjnie i hydraulicznie skuteczne włókna 
filtrujące. Włókniny te układa się z zakładami. 
Nie mogą one w żadnym miejscu mieć kontaktu 
z wodą stojącą. Warstwy filtracyjne z mater-
iałów sypkich nie nadają się do użycia przy 
zieleni dachowej.

(21)Warstwa wegetacyjna jest miarodajna dla 
pojemności wodnej konstrukcji zieleni 
dachowej. Nie powinna mieć stałego kontaktu

       z zastoinami wody.
(22)Grubość warstwy wegetacyjnej zależy od 

rodzaju zieleni dachowej. Rozróżnia się trzy 
możliwe warstwy wegetacyjne:
- ulepszony poziom próchniczy wykonany np.
z miejscowego humusu,
- specjalne dachowe podłoża ogrodnicze,
- maty wegetacyjne.

10. Detale pokrycia dachowego

10.1. Informacje ogólne

(1)  Równie ważne jak niezawodny projekt warstw 
dachu oraz fachowe wykonanie poszcze-
gólnych warstw stropodachu jest zgodne
z przeznaczeniem wykonanie połączeń
 z elementami pionowymi,, wykończeń krawędzi 
dachu, połączeń z elementami przenikającymi 
konstrukcję dachu oraz szczelinami dylata-
cyjnymi.

(2) Projekt powinien zakładać fachowe wykonanie.
(3) Obszary (elementy) połączeń powinny być tak 

skonstruowane i wykonane, aby były cały czas 
dostępne do konserwacji i sprawdzenia.

(4) Połączenia i elementy wykończenia izolacji 
przeciwwodnej dachu muszą być wodo-
szczelne aż do swoich górnych zakończeń oraz 
uwzględniać obciążenia termiczne, mecha-
niczne oraz atmosferyczne.

(5) Rozróżnia się połączenia z elementami 
budowlanymi, które są na stałe związane z pod-
łożem (połączenie sztywne), oraz połączenia

   z elementami budowlanymi, które podlegają 
różnego rodzaju przemieszczeniom względem 
podkładu (połączenie ruchome).

(6) Aby wykluczyć w strefie połączenia przecią-
żenie siłami rozciągającymi, poprzecznymi
i ścinającymi, należy, w każdym wypadku, 
unikać sztywnych połączeń izolacji z ele-
mentami budowlanymi, które są od siebie 
statycznie oddzielone. Dlatego w przypadku 
połączeń z ruchomymi elementami budo-
wlanymi należy zaprojektować odpowiednie 
rozwiązania konstrukcyjne.

(7) Połączenia i elementy wykończeniowe powinny 
być w miarę możliwości wykonane z tych 

Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną - wytyczne dachów płaskich.

DP 1.01



24

samych materiałów co izolacja przeciwwodną. 
Jeśli stosowane są różne materiały budowlane, 
muszą one nadawać się do tego celu trwale i bez 
ograniczeń oraz posiadać tolerancję względem 
siebie.

10.2. Połączenia pionowymi elementami  
         otwierającymi się ruchomymi elementami 
         budowlanymi

10.2.1. Połączenia z izolacją przeciwwodną

(1)   Wysokość połączenia powinna wynosić:
- przy nachyleniu połaci dachowej do 9% (~5°) 
co najmniej 0,12 m,
- przy nachyleniu połaci dachowej powyżej 9% 
(~5°) ok. 0,10 m
powyżej pokrycia, powłoki lub warstwy żwiru. 
W regionach, na których występują intensywne 
opady śniegu, może być potrzebna większa 
wysokość połączenia.

(2) Pasma połączeń muszą być zabezpieczone 
przed zsuwaniem. Mocowania wykonuje się
w górnym polu krawędzi.

(3) Górne wykończenie połączenia musi być 
zabezpieczone przed deszczem. Przy nie-
zabezpieczonym przed deszczem licowaniu 
ścian zewnętrznych połączenie musi zostać 
poprowadzone za licowaniem, przy ścianie, na 
górze. Przy okapach przegroda pozioma musi 
być umieszczona nad połączeniem.

(4) Przy nierównym murze itp. za pomocą cienkiej 
dobrze przylegającej warstwy tynku (ew. 
cienkiego tynku cementowego) należy 
przygotować powierzchnię wzdłuż której będą 
poprowadzone na górze dachowe pasma 
połączenia. Powierzchnie betonowe w strefach 
połączeń powinny być gładkie i równe oraz nie 
mogą posiadać gniazd żwirowych, pęknięć ani 
wykruszonych  krawędzi.

(5) Listwy okapowe powinny być mocowane 
jednym końcem w szczelinę, na głębokość co 
najmniej 1,5 mm, oraz tak, aby były nachylone 
ukośnie do góry. W razie potrzeby należy je 
zabezpieczyć masą uszczelniającą. Jeśli górna 
krawędź listwy wygląda jak litera Z, zagięcia nie 
mogą zostać poprowadzone pod kątem 
prostym, lecz muszą przebiegać ukośnie, tak 
aby woda opadowa była odprowadzana na 
zewnątrz.

(6)  Listwy mocujące, które jednocześnie przejmują 
funkcję zabezpieczenia przed deszczem, 
muszą być na tyle sztywne, żeby pasma 
połączeniowe były dociskane na całej długości 
listwy. Odstęp mocowań nie powinien wynosić 
więcej niż 0,20 m. Środki montażowe (np. 
elementy łączne ze stali szlachetnej) muszą 
tkwić na tyle mocno, aby zapewniały stały 
docisk. Dodatkowe listwy okapowe nad listwami 
mocującymi zwiększają zabezpieczenie przed 
deszczem.

(7) Przy  pionowych  szczelinach  w  strefie 

 

połączenia,  np.  szczel inach między 
prefabrykatami betonowymi albo miejscach 
wykonania dylatacji konstrukcji budynku, 
połączenie należy ukształtować w taki sposób, 
aby możliwe było rozciągniecie powyżej strefy 
szczeliny. Listwy mocujące nie mogą 
przebiegać przez szczeliny dylatacyjne. 
Szczeliny należy zabezpieczyć spoinowaniem, 
wbudowaniem okapu lub osłony, tak żeby 
woda opadowa nie mogła dostać się od tyłu do 
strefy połączenia.

(8)  Przy niewielkich przemieszczeniach w strefie 
połączenia, np. przy prefabrykatach beto-
nowych albo drewnianych wyprowadzeniach 
krawędzi dachu itp. pasma przejściowe między 
płaszczyzną pokrycia dachu a powierzchnią 
połączenia nie mogą być na stałe związane z 
podłożem. W razie potrzeby może być 
konieczne wbudowanie taśmy rozdzielającej.

(9) Materiały stosowane do wykonania  połączeń 
muszą być odporne na warunki atmo-
sferyczne. W razie potrzeby należy pokryć 
powierzchnie połączeń odpowiednią warstwą 
ochronną.

(10) Przy eksploatowanych połaciach dachowych 
należy zabezpieczyć strefę połączenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomo-
cą blach ochronnych lub przykrywających, płyt 
kamiennych itp.

(11) Przy izolacjach przeciwwodnych z pap 
bitumicznych należy zagruntować strefę 
połączenia. W miejscu przejścia dachu do 
elementu pionowego należy zamontować klin 
np. z materiału izolacyjnego. Połączenia z pap 
bitumicznych należy wykonywać przynajmniej 
dwuwarstwowo.

(12) Pasma połączeniowe łączone są z warstwami 
izolacji przeciwwodnej oraz prowadzone do 
wystarczającej wysokości wzdłuż pionowych 
lub nachylonych powierzchni połączenia. 
Warstwy izolacji przeciwwodnej dachu mogą 
być poprowadzone jedynie aż do klina (mogą 
na nim leżeć).
Przy wysokościach połączenia większych niż 
0,50 m zaleca się dodatkowe podzielenie
 i mocowanie pasm połączeniowych.

10.2.2. Obróbki blacharskie połączone z papą

(1) Połączenia z blach wykonuje się ze zagiętych 
listew metalowych (np. z miedzi, tytanocynku, 
ocynkowanej blachy lub aluminium).

(2) Należy zapobiegać szkodliwemu wpływowi, jaki 
zależne od temperatury wydłużenie względne 
połączeń metalowych wywiera na izolację 
przeciwwodną dachu. W tym celu należy 
zastosować odpowiednie rozwiązania kons-
trukcyjnych, np. wsporniki.

(3) W zależności od rodzaju materiału połączenia 
metalowe przy szwach i stykach należy 
przytwierdzić wodoszczelnie za pomocą nitów 
lub lutowania. Niedozwolone jest stosowanie 
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złączy na zakładkę. Pod i nad połączeniami
       z blach należy umieścić jedną warstwę papy.
(4) Osłony z blachy należy przymocować pośrednio 

albo bezpośrednio do podłoża. Jedynie 
wówczas można wykonać mocowanie za 
pomocą gwoździ w odstępach ok. 0,05 m, gdy
w wyniku niewielkich długości blach nie 
uwzględnia się wydłużenia względnego 
uzależnionego od zmian temperatury.
Przy podkładach nienadających się do wbijania 
gwoździ należy stosować listwy (krawędziówki).
Kołnierze z kleju nie mogą wystawać powyżej 
krawędzi listwy krawędziowej.

(5) Przy izolacji przeciwwodnej z pap bitumicznych 
powierzchnia sklejenia połączeń z blachy musi 
mieć szerokość co najmniej 0,12 m oraz musi 
być oczyszczona i sucha. Powierzchnia 
sklejenia musi zostać zagruntowana środkiem 
na bazie rozpuszczalnika. Izolacja przeciw-
wodna musi zostać naklejona na całej 
powierzchni, a na kołnierzu - dwuwarstwowo, 
przykładowo za pomocą taśmy o szerokości co 
najmniej 0,25 m, np. z polimerobitumu z wkładką 
z włókniny poliestrowej. Jeśli nie da się uniknąć 
ruchów ścinających względem izolacji 
przeciwwodnej, należy umieścić na przejściu 
izolacji do brzegu sklejenia luźną taśmę 
rozdzielającą o szerokości co najmniej 0,10 m. 
Naklejona izolacja powinna kończyć się ok. 10 
mm przed obróbką z blachy.

(6) W kwestii wysokości połączeń z blachy ponad 
powierzchnie pokrycia obowiązują odpowiednio 
postanowienia ustępu 10.2.1.
Jeśli górny koniec osłon z blachy nie jest 
zabezpieczony innymi osłonami, np. wysta-
jącymi deszczoodpornymi okładzinami ścian 
zewnętrznych, musi być zabezpieczony przed 
dostawaniem się wody od tyłu dodatkową, 
oddzielnie mocowaną listwą okapową .

(7) Przy połączeniach metalowych, które 
umieszczone zostały w powierzchniach spływu 
wody, może dojść do korozji. Dlatego należy 
nanieść na blachy powłokę antykorozyjną do 
wysokości co najmniej 20 mm nad pokryciem 
dachu, warstwy żwiru lub powierzchni z płyt.

10.2.3. Obróbki blacharskie połączone
      z membraną z tworzyw sztucznych

(1) Przy izolacji przeciwwodnej z membran z two-
rzyw sztucznych połączenia oraz elementy 
wykończeniowe można wykonywać również

   z blach łączonych. Przy wykonywaniu styków 
należy uwzględnić wydłużenia względne 
zależne od temperatury.

(2) Pasma tworzyw sztucznych należy połączyć z 
blachami pokrytymi tworzywem sztucznym, 
według wskazówek zawartych w ustępie 7.5. 
Podczas wykonania należy przestrzegać zasad 
opisanych w ustępie 10.2.1.

10.3. Połączenia przy drzwiach

(1) Drzwi będące dostępem do tarasu oraz połaci 
dachu muszą nadawać się do łatwego 
połączenia z izolacją w okolicy progu i słupa 
drzwiowego.

(2) Już podczas projektowania tarasu oraz 
konstrukcji drzwi należy uwzględnić poniższe 
wymagania.

(3) Wysokość połączenia z reguły powinna 
wynosić 0,12 m powyżej pokrycia dachu lub 
warstwy żwiru (patrz 10.2.). Ma to zapobiec 
dostawaniu się wody przez próg wskutek 
tworzenia się błota śniegowego, zastoin wody 
spowodowanych zapchaniem odpływów, 
ulewnych deszczy, naporu wiatru lub 
oblodzenia.

(4) W wyjątkowych przypadkach możliwe jest 
obniżenie wysokości połączenia, jeśli 
zapewniony jest zawsze bezproblemowy 
odpływ wody w strefie drzwi. Taka sytuacja ma 
miejsce, gdy w bezpośredniej bliskości drzwi 
znajdują się odpływy lub inne urządzenia 
odprowadzające wodę. W takich wypadkach 
wysokość połączenia powinna wynosić jednak 
co najmniej 0,05 m powyżej pokrycia dachu 
(górny koniec izolacji przeciwwodnej lub 
odległość od blach połączeniowych pod ramą 
drzwi).

(5) Prowadnica drzwi musi być tak skonstruowana, 
aby można było umieścić pod nią izolację 
przeciwwodną lub blachy połączeniowe. 
Otwory odwadniające szyn zabezpieczających 
przed deszczem ulewnym lub podobnych 
elementów muszą odprowadzać wodę na 
zewnątrz połączenia. Górne końce połączenia 
lub krawędzie okapników muszą zachodzić na 
siebie w pionie co najmniej na 30 mm. Słupy 
drzwiowe muszą być ukształtowane w taki 
sposób, aby możliwe było połączenie z izolacją 
na tej samej wysokości.

(6) Połączenie przy progach może zostać 
wykonane przez podciągnięcie izolacji dachu, 
tak jak w przypadku połączeń ze ścianami, lub 
poprzez wbudowanie drzwiowych blach 
połączeniowych. Połączenia muszą być 
poprowadzone za szynami rolet i listew 
przykrywających.

(7) Przy konstrukcjach drzwi z tworzyw sztucznych 
połączenie za pomocą materiałów bitu-
micznych możliwe jest z reguły tylko przy 
użyciu samoklejących pasm na zimno. 
Podczas wykonywania takich połączeń za 
pomocą bitumu rozgrzanego płomieniem lub 
gorącym powietrzem nie da się uniknąć 
deformacji oraz odbarwień części z tworzyw 
sztucznych.

(8) Podciągnięte do góry izolacje muszą być 
mechanicznie szczelnie przytwierdzone do 
ramy drzwi, np. przez listwy dociskające itp. 
Okrycia z blachy przy ramie drzwi muszą być 
starannie dopasowane do wszystkich 
narożników.
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Okrycia z blachy przy ramie drzwi muszą być 
starannie dopasowane do wszystkich narożników, 
poprowadzone w bok co najmniej 0,12 m wzdłuż 
powierzchni połączenia ze ścianą, a wszystkie szwy 
muszą być szczelnie zalutowane lub przynitowane.

10.4 Połączenia przy elementach przenikających

10.4.1. Informacje ogólne

(1) Elementy przenikające należy skonstruować 
tak, aby posiadały połączenia. W tym celu 
można zastosować kołnierze uszczelniające, 
pierścienie izolacyjne lub kołnierze zaciskowe. 
Kołnierze uszczelniające oraz pierścienie 
izolacyjne muszą mieć szerokość co najmniej 
0,10 m oraz powinny być w razie potrzeby 
pokryte warstwą gruntującą.

(2) Odstęp pomiędzy elementami przenikającymi 
oraz między elementami przenikającymi

   a innymi elementami budowlanymi, np. połą-
czeniami ze ścianami, szczelinami dylata-
cyjnymi lub krawędziami dachu powinien 
wynosić co najmniej 0,5 m, aby wszystkie 
połączenia mogły zostać wykonane fachowo

  i trwale. Odległość należy liczyć od zewnętrz-
nego ograniczenia kołnierza.

(3) Połączenia z pasm tworzyw sztucznych 
wykonuje się zgodnie ze wskazówkami 
producenta.

10.4.2. Elementy świetlików

(1) Elementy świetlików składają się z systemowej 
podstawy montażowej oraz oddzielnie 
nakładanych na niego kopuł naświetlających 
świetlików. Nie należy stosować jedno-
częściowych naklejanych świetlików wyko-
nanych razem z kołnierzem.

(2) Krawędź górna systemowej podstawy 
montażowej powinna znajdować się co najmniej 
0,12 m powyżej powierzchni pokrycia lub 
warstwy żwiru. Systemowe podstawy 
montażowe muszą być przytwierdzone do 
podłoża zgodnie ze wskazówkami producenta.

(3) W przypadku dużych części świetlików 
niebezpieczeństwo uszkodzeń spowodo-
wanych wydłużeniem względnym zależnym od 
temperatury jest większe niż w przypadku 
mniejszych części świetlików. Dlatego wymiar 
znamionowy elementów świetlika nie powinien 
przekraczać 2,50 m.

(4) Połączenia z pasmami świetlnymi wykonuje się 
zgodnie ze wskazówkami z ustępu 10.2.

(5) Połączenia izolacji przeciwwodnej dachu
   z wieńcami nasadowymi świetlików można 

wykonywać zarówno przez uszczelnienie 
poziomego kołnierza, jak i przez pełne opasanie 
systemowej podstawy montażowej do jego 
górnej krawędzi.

(6) W przypadku wykonywania połączenia

  z systemową podstawą montażową przez 
uszczelnienie kołnierza uszczelniającego jego 
szerokość musi wynosić co najmniej 0,12 m.

  W takim wypadku zaleca się wysunięcie 
systemowej podstawy montażowej ok. 0,05 m 
ponad powierzchnię izolacji. Połączenie 
kształtowane jest w formę klina.

(7) Przy połączeniach z papami bitumicznymi 
powierzchnia sklejenia musi być sucha oraz 
wolna od zanieczyszczeń. Należy ją pokryć 
warstwą gruntującą. Izolacja musi zostać 
naklejona na całej powierzchni, a na kołnierzu 
uszczelniającym systemowej podstawy 
montażowej trzeba ją położyć dwuwarstwowo, 
przykładowo za pomocą taśmy bitumicznej

     o szerokości co najmniej 0,25 m, np. z pasma 
polimerobitumicznego z wkładką z włókniny 
poliestrowej.

(8) Jeśli systemowa podstawa montażowa ma być 
całkowicie obejmowana przez uszczelnienia
z pap bitumicznych, to należy do tego celu 
używać np. naklejanych pasm polimero-
bitumicznych z wkładką z włókniny polies-
trowej. Systemową podstawę nasadową trzeba 
pokryć warstwą gruntującą. Pierwszą warstwę 
izolacji przeciwwodnej dachu wsuwa się pod 
kołnierz mocujący jako warstwę zamkniętą,
a drugą warstwę izolacji natapia się na kołnierz 
uszczelniający. Obramowanie systemowej 
podstawy nasadowej poprowadzone jest na 
drugą warstwę. Pasmo natapia się poprzez 
ostrożne nagrzanie go płomieniem.

(9) Jeśli systemowa podstawa montażowa jest 
całkowicie obejmowana przez uszczelnienia

       z membran z tworzyw sztucznych, to stosuje się 
do tego celu te same materiały jak w przypadku 
izolacji przeciwwodnych lub blach łączonych. 
Połączenie przy systemowej podstawie 
montażowej wykonuje się poprzez sklejanie 
odpowiednim dla tego rodzaju tworzywa klejem 
albo za pomocą mechanicznie umocowanych 
blach łączonych. Do ukształtowania naroży

    z reguły używa się gotowych, uformowanych 
części. Jeśli izolacja przeciwwodna jest 
położona luźno bez obciążenia powierzchni, to 
w okolicy umocowania świetlika konieczne jest 
również mechaniczne umocowanie izolacji 
dachu w warstwie izolacyjnej (patrz 7.6.).
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(4) Stosuje się attyki z drewna, betonu, muru, 
metalu itp. Jako wykończenie attyk dachowych 
można stosować profile krawędziowe lub 
nakrywy. Warstwy izolacji przeciwwodnej 
połączenia powinny być poprowadzone i umo-
cowane do góry aż do zewnętrznej krawędzi 
attyki. W przypadku wyższych połączeń patrz 
ustęp 10.2.1. (12).

(5) Zewnętrzny pionowy bok profilu krawę-
dziowego lub nakrywy powinien wystawać 
poza górną krawędź tynku lub licowania.

(6) Wystający bok nakrywy lub profilu krawę-
dziowego należy zaopatrzyć w kapinos 
oddalony o co najmniej 20 mm od elementów 
chronionych.

(7) Styki nakryw należy uodpornić na działanie 
deszczu oraz skonstruować tak, aby nie mogło 
dojść w nich do szkód spowodowanych 
wydłużeniem względnym wskutek zmian 
temperatur.

(8) Nakrywy lub okapy z blach krawędziowanych 
oraz profile formowane na wytłaczarkach 
mocuje się z reguły za pomocą specjalnych 
kotew. Muszą one być wystarczająco sztywne 
oraz tak ukształtowane, żeby nie stanowić 
przeszkody dla wydłużeń względnych nakryw 
wskutek zmian temperatury.

(9) Wymagana grubość materiału blach krawę-
dziowych zależy od całości ukształtowania 
wykończenia oraz od rodzaju zamocowania.

W przypadku cienkich blach konieczna może być 
przechodząca przez nią listwa z blachy płaskiej 
lub usztywniającej.

(10) Profile  krawędziowe  lub nakrywy włącznie ze 
wszystkimi elementami i częściami mocują-
cymi muszą być odporne na przewidywane

        i typowe obciążenie wiatrem.
(11) Na  narożnikach,  krzyżowaniach  i  zakoń- 

czeniach należy stosować elementy pre-
fabrykowane lub rozwiązania rzemieślnicze 
(zaginanie i zaciskanie, spawanie).

10.5.2. Obróbki zabezpieczające krawędź dachu

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

(2) Połączenie z izolacją przeciwwodną można 
wykonać za pomocą pap bitumicznych (patrz 
6.6.) lub tworzyw sztucznych (patrz 6.7.), 
odpowiednio do materiału użytego do izolacji 
dachu.

(3) Jednoczęściowe profile zamykające połączone 
z izolacją przeciwwodną nadają się do 
zastosowania tylko w niektórych warunkach, 
ponieważ występujące na stykach przemiesz-
czenia względne wskutek zmian temperatur 
mogą prowadzić do pęknięć  izolacji dachu.
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10.4.3. Rury wywiewne

Połączeń rur wywiewnych z izolacją przeciwwodną 
dokonuje się za pomocą prefabrykowanych 
elementów metalowych lub z tworzyw sztucznych, 
obejm połączeniowych albo membran dachowych 
tworzyw sztucznych. Kołnierze uszczelniające 
należy przymocować do izolacji przeciwwodnej 
dachu. Górna krawędź prefabrykatów musi być 
zabezpieczona przeciw dostawaniu się wody od 
tyłu.

10.4.4. Podpory, maszty antenowe
            i zakotwiczenia

(1) Podpory dla balustrad itp. muszą być mocno 
zakotwiczone w konstrukcji nośnej. Podpory 
muszą być oddalone od krawędzi dachu

        o 0,20 m.
(2) Maszty antenowe itp. oraz ich zakotwiczenia 

muszą być bezpiecznie zamocowane w pod-
kładzie lub konstrukcji nośnej. Działanie sił 
wiatru może powodować silne ruchy takich 
masztów. Dlatego połączenia muszą być 
ruchome.

(3) Połączenia z blachy powinny składać się
     z dwóch części oraz mieć tuleję z przyspawaną 

nakładką lub obręczą. Obramowania w pobliżu 
krawędzi dachu powinny być wyprowadzone co 
najmniej na 0,12 m nad powierzchnię pokrycia 
(warstwę żwiru). Kołnierze uszczelniające, które 
muszą mieć z każdej strony po ok. 0,10 m 
szerokości powierzchni klejącej należy 
przymocować do izolacji przeciwwodnej dachu. 
Bezspoinowe posadzki betonowe oraz 
nawierzchnie płytowe nie mogą przylegać 
bezpośrednio do podpór ani obramowań - 
muszą być oddzielone od nich szczeliną

   o szerokości ok. 20 mm, aby połączenie lub 
zakotwiczenie podpory nie było zagrożone 
przemieszczeniami względnymi zależnymi od 
temperatury.

10.5. Elementy wykończeniowe krawędzi dachu

10.5.1. Informacje ogólne

(1) Element wykończeniowy izolacji przeciwwodnej 
dachu jest konieczny przy krawędziach dachu, 
z wykluczeniem okolic rynien dachowych (patrz 
10.7.3.).

(2) Do tego celu nadają się profile wykończeniowe 
dachu lub pokrycie krawędzi dachowej.

(3) Wysokość wykończeń krawędzi dachu powinna 
wynosić:
- przy nachyleniu połaci dachowej do 9% (~5°) 
co najmniej 0,10 m,
- przy nachyleniu połaci dachowej powyżej 9% 
(~5°) co najmniej 0,05 m
ponad powierzchnię pokrycia dachu lub 
warstwę żwiru. Wykończenia krawędzi dachu 
muszą być nachylone w kierunku dachu.
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10.5.3. Nakrywy krawędzi dachu

(1) Nakrywy attyk wykonuje się z metalu w postaci 
wielokrotnie zagiętych lub zwijanych blach, 
profili formowanych na wytłaczarkach z tworzyw 
sztucznych lub innych odpowiednich mater-
iałów budowlanych.

(2) Nakrywy powinny mieć wyraźne nachylenie
   w stronę dachu, żeby woda opadowa mogła 

spływać razem z gromadzącymi się na 
powierzchni blendy zanieczyszczeniami.

(3) Elementy przenikające przy nakrywkach, np. 
podpory balustrad, należy zaopatrzyć w tuleje

    o wysokości ok. 0,05 m oraz w przyspawaną 
nakrywę lub w obejmę i taśmę napinającą. 
Izolacje z masami uszczelniającymi nie nadają 
się do stosowania w takich miejscach. 
Piorunochrony oraz uziemienia należy 
wyprowadzić pod nakrywami.

(4) Nakrywy z innych tworzyw należy wykonać 
odpowiednio do ww. wskazówek.

10.6. Szczelina dylatacyjna

(1) Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych
w stropodachu zależy od wymagań budowla-
nych, statycznych oraz materiałowych. 
Projektant musi podać miejsce wykonania 
szczeliny, jej szerokość oraz kierunek.

(2) Szczeliny dylatacyjne 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 zastosować 
odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, np. 
konstrukcje pomocnicze (patrz 10.2.).

(3) Izolacja przeciwwodna dachu powinna być przy 
szczelinach dylatacyjnych wyprowadzona

    z poziomów wodonośnych możliwie blisko do 
punktów szczytowych powierzchni dachu, np. 
poprzez uniesienie na klinach z materiałów 
izolacyjnych lub poprzez profile klinowe.

(4) Pola połaci dachowej przedzielone szczelinami 
dylatacyjnymi należy odwadniać osobno i nie-
zależnie od siebie.

(5) Przy dużych ruchach wydłużenia względnie 
osiadania lub ruchach ścinających, np. w rejo-
nach, gdzie występuje osiadanie gruntu, 
konieczne jest ukształtowanie szczelin dylata-
cyjnych jako konstrukcji kołnierzowych z elasto-
merowymi taśmami dylatacyjnymi.

(6) W szczególności należy wybrać rodzaj i sposób 
wykonania izolacji przeciwwodnej nad 
szczelinami dylatacyjnymi w zależności od 
uwarunkowań miejscowych. Do ukształtowania 
izolacji nad szczelinami dylatacyjnymi należy 
stosować materiały, które mogą przyjąć nie tylko 
ruchy prostopadłe, ale też równoległe do 
szczeliny.

(7) Przy izolacjach z pap bitumicznych należy nad 
szczelinami dylatacyjnymi stosować papy 
polimerobitumiczne o wysokiej trwałości, 

elastyczności oraz odporności na zrywanie.
(8) Zaleca się odpowiednie uwzględnienie szczelin 

dylatacyjnych również w warstwie paroizolacji.

10.7. Odwodnienie połaci dachowej

10.7.1. Informacje ogólne

(1) Już na etapie projektowania należy tak 
zaplanować odwadnianie połaci dachowej, aby 
woda opadowa była odprowadzana na jak 
najkrótszej drodze. Wymiarowanie odwad-
niania dachu musi być zgodne z przepisami 
krajowymi.

(2) Odwadnianie może następować za pomocą 
wpustów dachowych lub poprzez wywieszone 
rynny z odpowiednio ukształtowanym okapem. 
Przy dachach o nachyleniu do 9% (~5°) zaleca 
się odwadnianie wewnętrzne.

(3) Połacie dachowe z odwadnianiem popro-
wadzonym do wewnątrz muszą mieć, 
niezależnie od wielkości połaci dachowej, co 
najmniej dwa wpusty lub jeden wpust oraz 
jeden przelewowy odpływ awaryjny.

(4) W tarasach odwadnianie musi być zapewnione 
na poziomie izolacji przeciwwodnej.

10.7.2. Otwory spustowe

(1) Wpusty wewnętrznych systemów odwadniania 
muszą być umieszczone w najniższych 
punktach połaci dachu oraz ukształtowane w 
taki sposób, aby izolacja przeciwwodna mogła 
być z nimi trwale i szczelnie połączona.

(2) Minimalna odległość wypustów od nadbu-
dówek dachowych szczelin oraz innych 
elementów przenikających izolację przeciw-
wodną powinna z reguły wynosić 0,5 m (patrz 
10.4.). Poza tym muszą być one tak 
wbudowane, żeby nie tworzyć pomostów ciepła 
w konstrukcji dachu.

(3) Wpusty dachowe muszą być dostępne dla prac 
konserwacyjnych.

(4) Wpusty należy mocować do podłoża dachu .
(5) Kołnierze wpustów powinny być w miarę 

możliwości zagłębione w podkładzie dachu. 
Przy termoizolowanych konstrukcjach 
dachowych z paroizolacją należy używać 
wpustów dwuczęściowych. Jeśli bezpośrednio 
pod dachem znajdują się ogrzewane lub 
używane pomieszczenia, należy stosować 
wpusty termoizolowane.

(6) Połączenie z wpustami dachowymi następuje 
poprzez kołnierze stałe lub luźne albo poprzez 
zintegrowane pasma połączeniowe. Pasma 
połączeniowe należy dopasować do rodzaju 
izolacji przeciwwodnej dachu.

(7) Dookoła wpustu nie powinno się stosować 
zieleni dachowej.

(8) Na powierzchniach tarasów należy nad 
wpustami umieszczać wyjmowalne ruszty. 
Ruszty trwale związane z pokryciem tarasu nie 
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mogą być jednocześnie przytwierdzone do 
wpustu. W celu uniknięcia szkód należy 
zapewnić niezależność przemieszczeń 
pokrycia tarasu od przemieszczeń wpustu 
dachowego.

10.7.3. Kształt okapów dachowych przy rynnach

(1) Jeśli odwodnienie połaci dachowej następuje 
poprzez rynny zewnętrzne, należy zamon-
tować okap jako element przejściowy (patrz 
10.2.2.).

(2) W przypadku podłoża nienadającego się do 
wbijania gwoździ należy zapewnić listwy do 
mocowania gwoździami, a gdy dach ma 
warstwę termoizolacyjną - deski mocujące. 
Deski te muszą być o 10 mm cieńsze od danej 
warstwy termoizolacyjnej oraz wystawać co 
najmniej na 20 mm poza krawędź brzegu okapu. 
Za krawędzią okapu należy umieścić taśmę 
oddzielającą.

(3) Uchwyty rynny muszą być wpuszczone w pod-
kład dachu lub w deski mocujące.

11. Konserwacja i pielęgnacja

11.1. Informacje ogólne

(1) W celu utrzymania izolacji przeciwwodnej
  w należytym stanie konieczne są prace 

konserwacyjne i pielęgnacyjne. Terminowe 
wykonanie tych prac zakłada regularne 
sprawdzanie izolacji przeciwwodnej. 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.

(2) Konserwacja i pielęgnacja dachu obejmuje
     z reguły usunięcie zanieczyszczeń oraz roślin. 

Liście należy usunąć odpowiednio wcześnie, 
aby zapobiec powstawaniu 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 pokrywane 
warstwą ochronną (patrz 10.2.2.). 

(3) Jeśli z powodu uszkodzeń spowodowanych 
zaniedbaniem czynności pielęgnacyjnych lub 
zaawansowaną erozją izolacja dachu nie 
spełnia należycie swojej funkcji, należy ją 
odnowić. Wymaga to bardzo starannego 
przeglądu i przygotowania podkładu oraz 
leżących pod nim warstw. W ramach tego 
przeglądu należy stwierdzić, czy leżące pod 
podkładem warstwy np. izolacja termiczna lub 

paroizolacja są nadal w pełni sprawne.

11.2. Nadzór

(1) Celem przeglądu (w formie oglądu) jest 
ustalenie stanu izolacji przeciwwodnej dachu, 
włącznie z połączeniami, elementami 
wykończeniowymi oraz elementami przenika-
jącymi konstrukcję dachu.

(2) Wyniki przeglądu należy udokumentować na 
piśmie. Protokół powinien zawierać dane 
dotyczące stwierdzonych szkód, ew. dane 
dotyczące dalszych badań oraz rodzaju
i konieczności zastosowania środków zarad-
czych.

11.3. Konserwacja

(1) Konserwacja obejmuje m.in. takie zadania, jak:
- usunięcie zanieczyszczeń, liści oraz 
niepożądanej roślinności,
- oczyszczenie wpustów dachowych,
- wyrównanie wywianego żwiru,
- oczyszczenie otworów odpowietrzających
i napowietrzających.

(2)  Częstot l iwość prac konserwacyjnych 
uzależniona jest od nachylenia połaci dacho-
wej, a także od termicznych, mechanicznych, 
chemicznych, biologicznych i pozostałych 
wpływów środowiska, stanowiących obciążenie 
dla izolacji przeciwwodnej dachu, oraz 
związanego z tym procesu starzenia.

11.4. Naprawa

11.4.1. Informacje ogólne

(1) Prace naprawcze są konieczne, jeśli w części 
powierzchni dachu występują uszkodzenia, 
które ograniczają funkcje izolacji przeciw-
wodnej oraz innych warstw dachu. Do prac 
naprawczych należy np.:
- uzupełnienie lub odnowienie izolacji 
termicznej,
- naprawa uszkodzonych miejsc w izolacji,
- uzupełnienie lub odnowienie części 
zabezpieczenia połaci dachu,
- umocowanie i wykonanie dylatacji połączeń 
oraz elementów wykończeniowych,
- uzupełnienie lub odnowienie warstw 
antykorozyjnych na częściach metalowych oraz 
osłonach,
- naprawa lub wymiana elementów monta-
żowych.

(2) Jeśli z powodu zaawansowanego procesu 
starzenia, zaniechanych czynności pielęgna-
cyjnych lub uszkodzeń izolacja przeciwwodna 
dachu nie spełnia już swojej funkcji, należy ją 
wymienić. Wymaga to dokładnej inspekcji 
warstw leżących pod nią. W ramach tej 
inspekcji należy stwierdzić, czy warstwy leżące 
pod izolacją przeciwwodną, jak np. izolacja 
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termiczna lub paroizolacja są wciąż sprawne. W 
razie potrzeby należy odnowić uszkodzone 
części tych warstw.

(3) Uzupełnienie termoizolacji jest wymagane np. 
gdy przemieszczenie materiału izolacyjnego 
spowodowało uszkodzenia w sklejonych płytach 
termoizolacyjnych z pianki sztywnej.

(4) Pęknięcia w izolacji przeciwwodnej przykrywa 
się poprzez naklejanie luźnej lub przymo-
cowanej z jednej strony warstwy rozdzielającej, 
która będzie zapobiegać przekazywaniu 
naprężeń na nowe warstwy izolacji przeciw-
wodnej.

(5) Pojedyncze bąble w izolacji przeciwwodnej 
należy rozciąć ew. wysuszyć oraz zakleić 
papami bitumicznymi.

(6) Uszkodzenia usuwa się poprzez zgrzanie lub 
naklejenie pasm z materiału odpowiadającego 
materiałowi użytemu w izolacji przeciwwodnej 
dachu. Zaleca się stosowanie pasm i środków 
klejących lub rozpuszczających, zgodnych ze 
sposobem wykonania izolacji.

(7) Uszkodzenia w górnej warstwie izolacji 
przeciwwodnej muszą zostać naprawione przed 
naniesieniem powłok malarskich.

11.4.2. Naprawa izolacji przeciwwodnej z papy 
            bitumicznej

(1) Jeśli warstwy izolacji przeciwwodnej są jeszcze 
w pełni sprawne, jakość izolacji może zostać 
poprawiona np. poprzez naklejenie na całej 
powierzchni pasma polimerobitumicznego 
zgodnie ze wskazówkami podanymi w ustępie 
4.6.1.1. (2).

(2) Przy izolacjach przeciwwodnych składających 
się częściowo lub w całości z pasm izolacyjnych 
z wkładką nośną z papy z surowego filcu lub 
wykazujących duży stopień tworzenia się bąbli, 
nawet w przypadku bardzo starannego 
przygotowania podłoża należy się liczyć
z ponownym powstawaniem bąbli. Dlatego 
konieczne jest zamontowanie warstwy 
wyrównującej ciśnienie pary lub warstwy 
termoizolacyjnej między uszkodzoną a nową 
warstwą izolacji przeciwwodnej. Dodatkowo 
zamontowana warstwa termoizolacji poprawi 
ochronę termiczną budynku. Podczas 
przygotowywania podkładu należy wyciąć 
większe fałdy, bąble oraz załamki. Należy 
usunąć grube narosty oraz osadzone 
zanieczyszczenia. Jeśli przewiduje się 
naklejenie pap bitumicznych, należy nanieść na 
podłoże dla nowozakładanej izolacji przeciw-
wodnej warstwę gruntującą.

 

 

 

11.4.3. Naprawa izolacji przeciwwodnej
     z membran z tworzyw sztucznych
                i  elastomerów

(1) Przy odnawianiu uszkodzonej izolacji 
przeciwwodnej z membran lub elastomerów 
poprzez nałożenie pasma tworzyw sztucznych 
lub elastomerowych, zaleca się usunąć 
uszkodzoną izolację przeciwwodną. Dodat-
kowo zamontowana warstwa termoizolacji 
poprawi ochronę termiczną budynku.

(2) Nową izolację przeciwwodną należy wykonać 
zgodnie ze wskazówkami podanymi w ustępie 
4.6. oraz następnych.

11.5. Środki konserwacji i pielęgnacji w przy-
      padku dachów o ciężkim zabezpieczeniu 
          pokrycia

W przypadku dachów o ciężkim zabezpieczeniu 
pokrycia, np. z warstwami żwiru lub nawierzchniami 
z płyt, prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 
sprowadzają się głównie do usuwania roślinności
i większych zanieczyszczeń.

11.6. Środki konserwacji i pielęgnacji w przy-
   padku izolacji przeciwwodnej dachów
          z pasm pokrytych warstwą żwiru lub łupku

(1) Powierzchnia izolacji przeciwwodnej z pap 
bitumicznych pokrytych warstwą żwiru lub 
łupku wymaga szczególnej pielęgnacji, np. 
odnowienia w odpowiednim czasie powierzchni 
izolacji przeciwwodnej poprzez naniesienie 
powłoki malarskiej i ewentualnie dodatkowego 
odnowienia warstwy łupku.

(2) Uszkodzenia w górnej warstwie izolacji 
przeciwwodnej muszą zostać naprawione 
przed naniesieniem powłoki malarskiej.

(3) W zależności od stopnia obciążenia izolacji 
przeciwwodnej dachu oraz związanych z nim 
objawów starzenia, czynności pielęgnacyjne 
można powtórzyć.

(4) Papy polimerobitumiczne z reguły mają 
większą odporność na starzenie. Jeśli jednak 
konieczne jest przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych, sposób ich wykonania należy 
omówić z producentem.

11.7. Środki konserwacji i pielęgnacji w przy-
padku izolacji przeciwwodnej dachów

   z membran z tworzyw sztucznych bez 
zabezpieczenia pokrycia

(1) Pielęgnacja izolacji przeciwwodnej z membran 
z tworzyw sztucznych bez zabezpieczenia 
pokrycia ogranicza się do regularnego 
usuwania zanieczyszczeń, narośli i innych 
osadów. Regeneracja przestarzałych powierz-
chni izolacji przeciwwodnych z pasm tworzyw 
sztucznych poprzez nanoszenie powłok 
malarskich lub dodatkowych warstw przy 
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obecnym stanie techniki nie jest możliwa.
(2) Nanoszenie refleksyjnych powłok malarskich 

zależy od rodzaju stosowanego materiału. 
Wolno używać tylko środków powlekających 
zalecanych przez producenta membran

       z tworzyw sztucznych.
Zdolność odbijania promieni słonecznych takich 
materiałów może szybko zmniejszyć się  
wskutek zanieczyszczenia powietrza wystę-
pującego w regionach silnie uprzemy-
słowionych. Odnawianie, ew. powtórne 
nanoszenie powłoki malarskiej zostało 
omówione wcześniej.

(3) Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej muszą 
zostać naprawione lub usunięte przed 
naniesieniem powłoki malarskiej.

11.8. Naprawa izolacji przeciwwodnej dachów
          z pap bitumicznych

(1) Pojedyncze bąble w izolacji przeciwwodnej 
należy rozciąć. Po wyrównaniu ciśnienia należy 
zakleić rozcięte miejsca pap bitumicznych.

(2) Pęknięcia w izolacji przeciwwodnej przykrywa 
się poprzez naklejenie luźnej lub przymo-
cowanej z jednej strony taśmy rozdzielającej, 
która będzie zapobiegać przekazywaniu 
naprężeń na nowe warstwy izolacji przeciw-
wodnej.

11.9. Naprawa izolacji przeciwwodnej dachów
         z membran z tworzyw sztucznych

Uszkodzenia usuwa się poprzez zgrzanie lub 
naklejenie membran tworzyw sztucznych, 
zgodnych z materiałem użytym w izolacji. 
Zaleca się stosowanie membran  i środków 
klejących lub rozpuszczających tego samego 
producenta.

11.10. Renowacja izolacji przeciwwodnej                 
           dachów z papy bitumicznej

(1) W przypadku, gdy warstwy izolacji przeciw-
wodnej są jeszcze sprawne, można przepro-
wadzić ich skuteczną regenerację np. przez 
położenie kolejnej warstwy papy poli-
merobitumicznego.

(2) Przy izolacjach przeciwwodnych składających 
się w całości bądź części z pasm izolacyjnych 
zaopatrzonych we wkładkę nośną z papy z suro-
wego filcu lub mających wysoką skłonność do 
tworzenia bąbli, należy liczyć się, nawet przy 
najstaranniejszym przygotowaniu podłoża,

    z możliwością ponownego tworzenia się bąbli. 
Dlatego konieczne jest wbudowanie warstwy 
wyrównującej ciśnienie pary między uszko-
dzoną a nową warstwę izolacji.

(3) Podczas przygotowywania podłoża należy 
rozciąć większe fałdy, bąble oraz załamki. 
Istniejącą izolację przeciwwodną należy w razie 
potrzeby wyperforować. Należy usunąć grube 

 

  

narosty oraz osady brudu. Przed położeniem 
nowej izolacji przeciwwodnej, jeśli planowane 
jest zaklejenie bitumami, należy pokryć podłoże 
warstwą gruntującą.

(4) Można uniknąć tworzenia się bąbli również 
przez umieszczenie na zagruntowanym 
podkładzie dodatkowej warstwy termo-
izolacyjnej. Warstwa taka polepsza jedno-
cześnie ochronę cieplną stropu.

(5) Nową izolację przeciwwodną należy wykonać 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ustępie 
6.6. oraz następnych.

11.11.Renowacja izolacji przeciwwodnej      
           dachów z membran z tworzyw sztucznych

Jeśli uszkodzoną izolację przeciwwodną z tworzyw 
sztucznych odnawia się poprzez położenie nowej 
warstwy membran z tworzyw sztucznych, zaleca się 
usunięcie uszkodzonej izolacji.
Należy przestrzegać zaleceń producenta doty-
czących sposobu układania warstw. W razie 
potrzeby należy dostosować wszelkie czynności 
związane z renowacją do ww. zaleceń.
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