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Zastosowanie siê do wytycznych prezentowanych w niniejszej publikacji, pozwoli na dobór poprawnego rozwi¹zania hydroizolacji dachu i poddasza
spadzistego, zagwarantuje poprawnoæ wykonanych prac i pozwoli ustrzec siê przed kosztownymi remontami (czêsto wielokrotnie przewy¿szaj¹cymi koszty
pierwotnie poniesione).
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1. Dach i poddasze
1.1. Ewolucja dachu i poddasza

Pierwotnie dachom skonym stawiano wê¿szy zakres aspektów funkcjonalnych ni¿ obecnie - mia³y one na
celu chroniæ przed opadami atmosferycznymi czêæ mieszkaln¹ domu. Czêæ niemieszkalna - zwana czêsto
strychem - by³a pomieszczeniem przewiewnym. Wentylacja powietrza by³a wyj¹tkowo swobodna. Spowodowane
to by³o po³o¿eniem nacisku na wodoszczelnoæ dachu a nie jego wiatroszczelnoæ. Pomimo miejscowych
nieszczelnoci pokrycia dachowego (podwiewany pod pokrycie dachowe deszcz lub nieg), na strychu nie
dochodzi³o do kumulacji wilgoci. Wszelkie zawilgocenia by³y sprawnie wywiewane przez wiatr. Wraz ze
wzrostem znaczenia ekonomiki w ¿yciu cz³owieka, nastêpowa³a ewolucja poddasza i przypisanych mu aspektów
funkcjonalnych. Zaczêto adaptowaæ strychy na pomieszczenia u¿ytkowe - powiêkszaj¹c w ten sposób
powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkañ lub tworz¹c wrêcz niezale¿ne mieszkania. Na poddaszach zaczê³y powstawaæ
pokoje, ³azienki, pracownie czy te¿ sypialnie. Adaptacja poddaszy na cele mieszkaniowe wymaga³a stworzenie
nowego systemu konstrukcyjnego dachów, chroni¹cego cz³owieka przed takimi dokuczliwymi zjawiskami
jak: skrajne temperatury, wiatr, ha³as i wilgoæ. W tym celu stworzono now¹ konstrukcjê dachu i poddasza wielowarstwowy system izolacyjny umo¿liwiaj¹cy zamianê ch³odnych i wietrznych strychów w ciep³e, suche
i ciche poddasza u¿ytkowe.

1.2. Poddasze u¿ytkowe
Wykorzystanie dodatkowej powierzchni pod mieszkalnictwo zaowocowa³o adaptacj¹ poddaszy (strychów) na pomieszczenia u¿ytkowe oraz projektowaniem
i budow¹ domów nowych z uwzglêdnieniem poddasza u¿ytkowego. System dachu i poddasza u¿ytkowego powinien gwarantowaæ szczelnoæ wnêtrza
poddasza, ochronê przed wiatrem, ha³asem i skrajnymi temperaturami. Aby tak¹ ochronê zapewniæ zastosowano warstwowy system izolacji dachu
i poddasza w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce warstwy izolacyjne:
membrany dachowe wysokoparoprzepuszczalne i folie dachowe (hydroizolacja na zewn¹trz) - ochrona termoizolacji poddasza przed wod¹ i nadmiernym
zawilgoceniem (membrany te zastêpuj¹ rozwi¹zania oparte na deskowaniu i papach)
termoizolacje - ochrona przed zmiennymi temperaturami, ha³asem i wiatrem (np. we³ny termoizolacyjne)
paroizolacje (hydroizolacja wewnêtrzna) - ochrona termoizolacji przed wilgoci¹ która w postaci pary wodnej napiera na poddasze od wnêtrza domu

3

Suchy dach, zdrowy dom

Para wodna

Corotop® vademecum

2. Para wodna
2.1. Para wodna na poddaszu
Para wodna jest zjawiskiem powszechnym tak w domu jak i na poddaszu. Obecnoæ pary wodnej spowodowana jest g³ównie przez generowanie jej przez
domowników w wyniku wykonywania codziennych czynnoci domowych, takich jak pranie, sprz¹tanie, gotowanie, a i sam cz³owiek wydziela ok.3-4 litrów
wody w ci¹gu doby (!). Jak du¿e s¹ to iloci doskonale obrazuje poni¿sza tabela.
Ponadto w procesie budowy zu¿ywa siê hektolitry wody, co powoduje wystêpowanie
zjawiska tzw. wilgoci monta¿owej. Jest to proces intensywnego odparowywania
wody zgromadzonej w materia³ach u¿ytych w procesie budowy - tynki, wylewki,
farby, kleje. Cyrkulacja powietrza w domu, od dolnych partii do górnych (w wyniku
ró¿nicy cinieñ) powoduje napór pary wodnej na poddasze. Obecnoæ pary wodnej
nie bêdzie grona dla wnêtrza domu i domowników dopóki nie dojdzie do jej
skroplenia - kondensacji (zazwyczaj w wyniku nadmiernej wilgotnoci, niesprawnej
wentylacji, wysokiej hermetycznoci domostwa). Jeli zawilgoceniu ulegn¹ materia³y
termoizolacyjne - zaczn¹ nam przewodziæ energiê ciepln¹, emituj¹c j¹ na zewn¹trz.
Straty ciep³a spowodowane niesprawnym systemem dachu siêgaj¹ wed³ug ró¿nych
szacunków od 35% do nawet 60%. Ponadto wie¿o wykoñczone powierzchnie
wnêtrz mog¹ ulec zniszczeniu w wyniku powstania miejscowych zawilgoceñ,
a w skrajnych przypadkach wykwitów pleni i grzybów. Nastêpstwa nadmiernego
zawilgocenia takie jak plenie i grzyby oprócz destrukcyjnego wp³ywu na materia³y
budowlane negatywnie oddzia³ywuj¹ na zdrowie cz³owieka, powoduj¹c alergie,
astmy i inne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu cz³owieka (z nowotworami
w³¹cznie).

Roliny doniczkowe

7 - 15 g na godzinê

Schn¹ca bielizna
odwirowana

50 - 200 g na godzinê

K¹piel w wannie

ok. 1100 g na k¹piel

K¹piel pod natryskiem

ok. 1700 g na k¹piel

Dania obiadowe

45 - 900 g na godzinê
gotowania

Zmywarka do naczyñ

ok. 200 g na jeden cykl
zmywania

Pralka

200 - 350 g na jeden cykl

generowanie pary wodnej przez procesy

Spanie

40 - 50 g na godzinê

Prace uci¹¿liwe

ok. 175 g na godzinê

Prace domowe

ok. 90 g na godzinê

generowanie pary wodnej przez cz³owieka
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2.2. Kondensacja pary wodnej
Iloæ pary wodnej w powietrzu wyra¿ana jest przez wilgotnoæ wzglêdn¹ powietrza. Osi¹gniêcie
odpowiedniej temperatury (tzw. temperatury punktu rosy) powoduje kondensacjê pary wodnej jej skraplanie w wyniku wzrostu jej stopnia nasycenia. Przyjmuje siê, i¿ przy wilgotnoci wzglêdnej
na poziomie 40-50% i temperaturze powietrza 21°C panuj¹cej w domu nie powinna nast¹piæ
kondensacja. Problem mo¿e pojawiæ siê w systemie dachu, gdzie temperatura obni¿a siê wraz
z kolejnymi warstwami systemu w kierunku na zewn¹trz. Zjawisko kondensacji nie nast¹pi jeli
zachowany bêdzie balans miêdzy wilgotnoci¹ w systemie, a temperatur¹ tam panuj¹c¹, czyli
temperatura w systemie powinna byæ wy¿sza ni¿ temperatura punktu rosy.
W jakich zatem warunkach mo¿emy siê zetkn¹æ
z problemem kondensacji pary wodnej w domu
i na poddaszu?

Pamiêtaj:
Jeli och³odzi siê 1m3 powietrza nasyconego
par¹ wodn¹ z 20°C do 10°C, wtedy z pierwotnej
maksymalnej iloci 17,3 g pary pozostanie
tylko 9,4 g wody w formie pary wodnej. 7,9 g
wody ulegnie wytr¹ceniu jako kondensat
(skropliny).

Pamiêtaj:
Przy wilgotnoci wzglêdnej powietrza w pomieszczeniu 60% i temperaturze panuj¹cej
w nim 21°C, dojdzie do kondensacji pary
wodnej przy obni¿eniu temperatury powietrza
do 13°C.

W praktyce najczêciej problem kondensacji pary
wodnej mo¿e wystêpowaæ w nowo zbudowanych
lub wci¹¿ budowanych budynkach, w których trwaj¹ jeszcze prace budowlane (generuj¹ce du¿e iloci
wilgoci), w okresie jesienno-zimowym. W takiej sytuacji mo¿e dojæ do skraplania siê pary wodnej na
wewnêtrznej stronie membrany lub folii dachowej, na termoizolacji lub paroizolacji. Sytuacja taka jest
zjawiskiem naturalnym. Nadmierne iloci pary wodnej nie mog¹ byæ odpowiednio szybko odparowane,
gdy¿ przy niskiej temperaturze proces parowania jest znacznie ograniczony. Proces kondensacji pary
wodnej mo¿e byæ równie¿ zauwa¿alny na wewnêtrznej stronie szyb w oknach zwyk³ych i dachowych.
Ponadto kondensacja pary wodnej nast¹pi we wszystkich innych budynkach, pomieszczeniach mieszkalnych
lub poddaszach, z powodu niesprawnej wentylacji, zbyt niskiej temperatury pomieszczenia lub generowania
w pomieszczeniach ponadprzeciêtnych iloci pary wodnej.

Co nale¿y zrobiæ, aby unikn¹æ zjawiska kondensacji pary wodnej na poddaszu?
Nie nale¿y prowadziæ prac wykoñczeniowych poch³aniaj¹cych znaczne iloci wody (tynki i posadzki) w okresie
jesienno zimowym. W okresie tym woda zawarta w u¿ytych materia³ach ma utrudnione warunki skutecznego
odparowania i ujcia na zewn¹trz.
Prace wykoñczeniowe i ociepleniowe nale¿y prowadziæ w porach roku umo¿liwiaj¹cych efektywne wietrzenie
wnêtrza budynku. Im wy¿sza temperatura, tym wiêcej pary wodnej zawartej w powietrzu. Tym samym
cieplejsze pory roku sprzyjaj¹ efektywnej wentylacji, utrudniaj¹c proces kondensacji pary wodnej.
Prace ociepleniowe poddasza prowadziæ najlepiej na wiosnê i latem tak, aby wilgoæ zgromadzona w we³nach
mia³a wystarczaj¹co du¿o czasu na odparowanie przed zamkniêciem domu.
Po zamkniêciu domu mo¿e wci¹¿ wyst¹piæ zjawisko kondensacji pary wodnej w we³nie ociepleniowej ze
wzglêdu na obni¿aj¹c¹ siê temperaturê panuj¹c¹ na poddaszu (wzrost nasycenia pary wodnej), dlatego
nale¿y poddasze utrzymywaæ w temperaturze pokojowej (ok. 21°C). Nale¿y jednak mieæ na uwadze to i¿
kluczowym czynnikiem bêdzie wilgotnoæ we³ny.
Aby uchroniæ termoizolacjê (we³ny termoizolacyjne) przed ewentualnym postêpuj¹cym procesem absorpcji
pary wodnej od strony wnêtrza domu nale¿y bezwzglêdnie j¹ zabezpieczyæ paroizolacj¹.
W celu unikniêcia nadmiernego wzrostu wilgotnoci powietrza nale¿y zadbaæ o prawid³ow¹ wentylacjê
pomieszczeñ.

Wyznaczanie temperatury punktu rosy. Sch³odzenie
powietrza o temp. 20C i wilgotnoci 70% do temp. 14C
spowoduje osi¹gniêcie temperatury punktu rosy,
w wyniku czego nast¹pi kondensacja pary wodnej.
zawartoæ pary wodnej
w powietrzu w g/cm3
100%
14
70%
12

10
40%

8

6
20%
4

1
0
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3. Elementy systemu dachu i poddasza
Konstrukcja dachu nie jest w niniejszej publikacji poruszana ze wzglêdu na wielorakoæ konstrukcji i technologii. Zale¿y ona g³ównie od projektanta.
Porednim czynnikiem maj¹cym wp³yw na rodzaj konstrukcji jest pokrycie dachowe, jakie docelowo ma byæ zastosowane do przykrycia dachu. Ciê¿sze
konstrukcje (dachówki cementowe, ceramiczne) bêd¹ potrzebowa³y solidniejszych szkieletów utrzymuj¹cych ca³oæ dachu. Decyzje te podejmowane
s¹ w fazie przedprojektowej.
W niniejszej publikacji chcemy skupiæ siê i omówiæ jeden z kluczowych aspektów systemu dachu i poddasza - hydroizolacjê. Jeli ta nie bêdzie funkcjonowaæ
prawid³owo, nast¹pi zawilgocenie termoizolacji, spadek jej w³asnoci termoizolacyjnych, wych³adzanie poddasza i wzrost kosztów grzewczych, a w skrajnych
przypadkach wnikanie wody do wnêtrza naszych pomieszczeñ, zagrzybienie i zaplenienie, co w efekcie spowoduje niemo¿noæ zamieszkiwania na
poddaszu. Elementy hydroizolacji dachu i poddasza, które omówimy to:
folie i membrany dachowe
paroizolacje
tamy dachowe stosowane do uszczelniania pow³ok hydroizolacyjnych w miejscach krytycznych (³¹czenia zak³adów, kalenica, kosz, wykusz itp.) oraz
wiatroizolacje
Elementy systemu
membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna poziom oporu dyfuzyjnego Sd=0,02 m. Jest dro¿sza
od niskoparoprzepuszczalnej, ale mo¿e siê stykaæ
z ociepleniem. Dziêki temu dach z tak¹ membran¹
³atwiej wykonaæ, bêdzie on trwalszy i bezpieczniejszy

³aty i kontr³aty - musz¹ byæ wykonane
z dobrego drewna i zaimpregnowane,
ich przekrój powinien byæ dobrany do
ciê¿aru pokrycia, ³¹czna ich wysokoæ
nie powinna byæ mniejsza ni¿ 8-10 cm
krokiew - dobrze, jeli konstrukcja
dachu wykonana bêdzie z drewna
suszonego komorowo i czterostronnie
struganego

ocieplenie z we³ny - musi mieæ co
najmniej 15-20 cm gruboci (zale¿nie
od parametrów zastosowanej we³ny)
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pokrycie z dachówek
ceramicznych, cementowych lub
blachodachówki, itp.

ruszt - stalowy lub drewniany, do mocowania
p³yt gipsowo - kartonowych, pomiêdzy nim mo¿na
u³o¿yæ dodatkow¹ warstwê ocieplenia
paroizolacja aktywna - czyli membrana
o bardzo niewielkiej paroprzepuszczalnoci
(5-6 g/m2/24h; Sd>8 m) mo¿e byæ u³o¿ona
bezporednio pod p³ytami gipsowo kartonowymi

p³yty gipsowo - kartonowe - mog¹ byæ
zamocowane bezporednio do krokwi, ale lepiej
zamocowaæ je na ruszcie, który zamortyzuje
ewentualne naprê¿enia konstrukcji dachu i dzieki
temu nie bêd¹ one przenoszone na p³yty

3.1. Folie dachowe
Z uwagi na postêpuj¹c¹ marginalizacjê folii dachowych w budownictwie nie omawiamy tych folii szerzej i ograniczamy
siê tylko do krótkiej ich charakterystyki. Folie dachowe s¹ to produkty niskoparoprzepuszczalne, powoli schodz¹ce
z rynku. Jako jeden z elementów hydroizolacji poddasza mia³y za zadanie odparowywanie wilgoci z we³ny termoizolacyjnej,
wiêby dachowej oraz ochronê we³ny termoizolacyjnej przed wod¹, mog¹c¹ dostaæ siê do niej poprzez nieszczelnoci
w pokryciu dachowym lub z podwiewanym deszczem i niegiem. Wymogiem przy stosowaniu folii dachowych by³o
wykonanie pomiêdzy foliami a materia³em termoizolacyjnym tzw. szczeliny wentylacyjnej (ok. 5 cm), u³atwiaj¹cej
odprowadzanie wilgoci. Praktyka jednak wykaza³a, ¿e szczelina wentylacyjna nie zawsze by³a wykonywana prawid³owo,
a wielokrotnie w ogóle nie by³a tworzona, co powodowa³o skraplanie siê pary wodnej na wewnêtrznych stronach
folii dachowych, a w efekcie nadmierne zawilgocenie termoizolacji. Nadmierna wilgotnoæ termoizolacji powodowa³a,
i¿ traci³a ona swoje w³asnoci termoizolacyjne i stawa³a siê przewodnikiem ciep³a, skutecznie wych³adzaj¹c poddasze.
Ponadto nawet prawid³owo wykonana szczelina wentylacyjna wych³adza³a warstwê termoizolacyjn¹ powoduj¹c straty
cieplne. Folie dachowe s¹ sukcesywnie wypierane przez membranê dachow¹ z racji wysokich walorów u¿ytkowych.
Obecnie folie dachowe s¹ zalecane jedynie na poddaszach nieu¿ytkowych.

9

Suchy dach, zdrowy dom

zamontowana folia dachowa

Corotop® vademecum

3.2. Membrany dachowe - wysokoparoprzepuszczalne
Stanowi¹ nowoczesne rozwi¹zania ochrony dachu i termoizolacji przed wod¹ i wilgoci¹. Zastêpuj¹ niegdy
u¿ywane klasyczne folie dachowe. Membrany dachowe o wysokiej paroprzepuszczalnoci stosowane
s¹ w celu zabezpieczenia konstrukcji dachu i materia³ów ocieplaj¹cych (np. we³en mineralnych) przed
podwiewanym deszczem i niegiem pod pokrycie dachowe, oraz przed wod¹ skraplaj¹c¹ siê w³anie
w tym miejscu. Ponadto w przypadku ewentualnego uszkodzenia pokrycia dachowego spe³niaj¹ rolê
zabezpieczenia przed wod¹ opadow¹. Zastêpuj¹ niegdy stosowane deskowanie dachu i krycie go pap¹
pod ostateczne pokrycie dachowe. Rozwi¹zanie z deskowaniem i pap¹ by³o drogie a ponadto powodowa³o,
¿e wiêba dachowa by³a bardzo ciê¿ka. Membrany dachowe pozwalaj¹ na kontrolê procesów zwi¹zanych
ze skraplaniem siê pary wodnej i gromadzeniem siê skroplin, gdy¿ s¹ tak zbudowane, ¿e przepuszczaj¹
parê wodn¹, a nie przepuszczaj¹ wody. Przy zastosowaniu membran dachowych nie jest wymagane
wykonywanie szczeliny wentylacyjnej od wewnêtrznej strony dachu pomiêdzy izolacj¹ termiczn¹,
a membranami dachowymi. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, i¿ wilgoæ w wiêbie dachowej bêdzie odparowywaæ
przez okres nawet 3 lat. Wilgoæ nagromadzona w procesie budowy domu (zawarta w tynkach
i zaprawach) tzw. wilgoæ monta¿owa bêdzie ponadto emitowaæ dodatkowe iloci pary wodnej, która
musi mieæ swobodn¹ mo¿liwoæ ujcia. Jakie membrany wybraæ? Oto kilka aspektów charakteryzuj¹cych
wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe.
membrana dachowa w systemie dachu

Budowa - warstwowoæ
Wiêkszoæ wysokoparoprzepuszczalnych membran
dachowych produkowana jest na bazie w³óknin
polipropylenowych i filmu funkcyjnego. Film
funkcyjny jest materia³em wodoszczelnym
i paroprzepuszczalnym. Membrany mog¹ byæ:
trójwarstwowe (w³óknina, film funkcyjny, w³óknina),
dwuwarstwowe (w³óknina i film) i jednowarstwowe
(sama w³óknina). Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym,
i¿ membrany jednowarstwowe maj¹ ograniczon¹
odpornoæ na napór wody (stosowane s¹ czêsto
jako wiatroizolacje), natomiast membrany
dwuwarstwowe maj¹ ods³oniêt¹ warstwê filmu
funkcyjnego (czasami zamiast filmu funkcyjnego
jest to jednowarstwowa membrana z warstw¹
poliuretanu - substytut filmu funkcyjnego) - ze
wzglêdu na to i¿ jest to bardzo delikatna pow³oka,
trójwarstwowa membrana dachowa
jest ona nara¿ona na uszkodzenia mechaniczne (np.
zarysowanie w czasie przesuwu po powierzchni krokwi). Uszkodzenie tej warstwy spowoduje obni¿enie
odpornoci na dzia³anie wody. W zwi¹zku z powy¿szym zaleca siê stosowanie membran
trójwarstwowych, w których film funkcyjny jest os³oniêty w³óknin¹, a trzy warstwy powoduj¹
zwiêkszon¹ odpornoæ membrany na rozerwania. Warstwy membran nie powinny byæ klejone, gdy¿
w wyniku procesu starzenia membrana bêdzie siê rozwarstwiaæ. Zalecan¹ metod¹ ³¹czenia warstw
jest ich laminacja.
UWAGA: membrany dachowe polipropylenowe jednowarstwowe charakteryzuj¹ siê niskim oporem
dyfuzyjnym (Sd 0,01 m), co oznacza, ¿e ich paroprzepuszczalnoæ jest ekstremalna (nawet do 4080
g/m2/24h - Lyssysystem 23°C/85%). Z drugiej jednak strony, posiadaj¹ nisk¹ odpornoæ na dzia³anie
s³upa wody (poni¿ej 1000 mm H2O - DIN 20811).
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Budowa membran

trójwarstwowe

dwuwarstwowe

jednowarstwowe

jednowarstwowe impregnowane
poliuretanem
W³óknina
polipropylenowa

Film funkcyjny

struktura budowy membran dachowych

Pamiêtaj:
Wybierz membranê dachow¹ trójwarstwow¹
z filmem funkcyjnym pomiêdzy warstwami
w³ókniny. Membrany jednowarstwowe maj¹
ograniczon¹ odpornoæ na dzia³anie wody.
Membrany dwuwarstwowe nie posiadaj¹
os³ony filmu funkcyjnego przez co warstwa
filmu nara¿ona jest na uszkodzenia
mechaniczne (zarysowania, drobne zadziory).
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Paroprzepuszczalnoæ
Materia³y budowlane u¿ywane w procesie budowy zawieraj¹ w sobie du¿e iloci wilgoci, które s¹
Pamiêtaj:
przez kolejne kilka lat po ukoñczeniu budowy odparowywane, dlatego te¿ jednym z najwa¿niejszych
Wspó³czynnik oporu dyfuzyjnego jest
parametrów membrany dachowej jest paroprzepuszczalnoæ. Paroprzepuszczalnoæ jest to iloæ
parametrem bezwzglêdnym, odzwierciepary wodnej, jak¹ membrana dachowa jest w stanie przepuciæ przez swoj¹ powierzchniê w okrelonym
dlaj¹cym poziom paroprzepuszczalnoci.
Wartoæ wspó³czynnika oporu dyfuzyjnego
czasie i okrelonych warunkach, takich jak temperatura i wilgotnoæ wzglêdna. Paroprzepuszczalnoæ
powinna wynosiæ ok. 0,02m (z tolerancj¹ do
to doæ wzglêdne pojêcie ze wzglêdu na to, i¿ jest zale¿ne od temperatury i wilgotnoci. Przeprowadzenie
kilku tysiêcznych metra), co jest równowa¿ne
badañ tego samego materia³u w tej samej normie badawczej, ale w ró¿nych warunkach badawczych
paroprzepuszczalnoci ok. 1800 g/m 2 /24h
spowoduje uzyskanie ró¿nych wartoci paroprzepuszczalnoci co ilustruje tabela. W celu zobrazowania
(Lyssysytem 23C/85%) i 3000 g/m2/24h (DIN
52615 38C/85%)  zale¿nie od przyjêtej normy
paroprzepuszczalnoci u¿ywa siê parametru wspó³czynnika oporu dyfuzyjnego Sd [m]. Oznacza on
i metody badawczej.
gruboæ równowa¿n¹ dyfuzyjnie gruboci warstwy powietrza. W praktyce oznacza to, i¿ materia³
o oporze dyfuzyjnym Sd=0,02 m tworzy opór dla pary wodnej taki jak 2 cm warstwa powietrza. Na
krajowym rynku wartoæ paroprzepuszczalnoci jest niestety wielokrotnie podawana w jednostkach wzglêdnych [g/m2/24h] - stwarza to szum informacyjny.
Nale¿y mieæ tak¿e na uwadze to, i¿ wartoæ paroprzepuszczalnoci badanej w tej samej normie badawczej mo¿e siê ró¿niæ ze wzglêdu na u¿ycie ró¿nych
metod badawczych. Tak wiêc podanie wartoci parametru Sd jest gwarantem rzetelnoci informacji handlowej. Jaka ta wartoæ byæ powinna? Sd na
poziomie 0,04 m (ok. 1000 g/m2/24h - Lyssysystem 23°C/85%) jest uwa¿ane za dolny próg wysokiej
NORMA 52 625 NORMA 52 625
paroprzepuszczalnoci. W praktyce rynek oferuje membrany dachowe o wartoci Sd ok. 0,02 m.
Temperatura
Czy powinien byæ wiêkszy? Czy mo¿e w ogóle byæ wiêkszy? Film funkcyjny produkowany przez
o
o
badania
23 C
38 C
kilka fabryk na wiecie jest u¿ywany przez wiêkszoæ producentów membran dachowych. Technologia
Wilgotnoæ wzglêdna
nie stworzy³a jeszcze filmu funkcyjnego o znacznie ni¿szym oporze dyfuzyjnym, który by³by
50%
85%
powietrza
akceptowany cenowo przez rynek. Dlatego te¿ membrany dachowe produkowane warstwowo
Uzyskana
2
w oparciu o w³ókniny polipropylenowe i film funkcyjny posiadaj¹ porównywalny parametr Sd, czyli
3000 g/m2/24h
paroprzepuszczalnoæ 1300g/m /24h
porównywalny poziom paroprzepuszczalnoci, chyba ¿e posiadaj¹ film funkcyjny o ni¿szych
WDD
parametrach ni¿ przyjête standardy.

metoda hydrokinetyczna - membrana
cieknie przy niskim naporze wody

metoda hydrokinetyczna membrana wytrzymuje napór
ponad 4000 mm H2O
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Wodoszczelnoæ
Aby membrana dachowa chroni³a termoizolacjê, przed podwiewanym
Pamiêtaj:
pod pokrycie dachowe deszczem i niegiem, musi byæ odporna na
Odpornoæ membrany dachowej na dzia³anie
dzia³anie wody. W praktyce nie ma membran zupe³nie wodoszczelnych.
s³upa wody powinna byæ min. 1500 mm H2O
(DIN 20811)/4500 mm H 2 O (Hydrocinetic).
Stosuje siê pojêcie odpornoci na nacisk s³upa wody. W praktyce uznaje
Informacja powinna byæ podana na etykiecie
siê, ¿e parametr ten powinien wynosiæ nie mniej ni¿ 1500 mm H2O,
produktu. Wartoæ pomiaru metod¹
opieraj¹c siê na normie DIN 20811 precyzuj¹cej czas, przez jaki membrana
hydrokinetyczn¹ jest o ok. 3-4 razy wiêksza od
pomiaru w/g DIN 20811. Producent membrany
poddawana jest naciskowi wody. Jest to wartoæ minimalna, która w
dachowej powinien posiadaæ certyfikat jakoci
praktyce jest wy¿sza i nierównomierna na powierzchni membrany.
ISO.
Problem z wartoci¹ wodoszczelnoci na polskim rynku jest spory, gdy¿
¿adna z polskich norm nie wymaga badania tej w³aciwoci dla folii i membran dachowych. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê
nierzetelne informacje odnonie odpornoci membrany na dzia³anie s³upa wody. Wskazanie wartoci odpornoci na dzia³anie
s³upa wody powinno byæ zawsze odniesione do konkretnej normy lub metody badawczej. W praktyce czêsto podawane s¹
wartoci otrzymywane z tzw. metody hydrokinetycznej. Metoda ta opiera siê na poddaniu membrany dzia³aniu s³upa wody
przez kilka sekund, za pomoc¹ specjalnego urz¹dzenia cinieniowego. Cinieniomierz wskazuje wartoæ nacisku, któr¹ nastêpnie
wykazuje siê na danych technicznych. Wartoæ ta mo¿e byæ le interpretowana, jeli nie jest wyjaniona metoda badawcza.
Metoda hydrokinetyczna wskazuje zazwyczaj wartoæ wodoszczelnoci ok. 3-4 krotnie wy¿sz¹, ni¿ europejska norma DIN 20811.
Istniej¹ przypadki podawania wartoci wodoszczelnoci astronomicznych, które zazwyczaj nie maj¹ odniesienia w rzeczywistoci,
nawet w przypadku pomiaru metod¹ hydrokinetyczn¹  mamy wtedy do czynienia z przewartociowaniem danych technicznych.
Jak ustrzec siê przed nierzeteln¹ informacj¹? Przede wszystkim nale¿y wymagaæ informacji odnonie wartoci parametru
wodoszczelnoci (mm H2O) - wartoæ ta powinna byæ podana na etykiecie produktu, lub te¿ w materia³ach informacyjnych
dotycz¹cych produktu. Towarzyszyæ jej powinna informacja odnonie metody badawczej. Producenci dobrych, markowych
membran dachowych powinni posiadaæ Certyfikaty Jakoci ISO, co uwiarygodnia podawane informacje techniczne.
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Gramatura
Ciê¿ar w³aciwy membrany podawany jest w celu zró¿nicowania membran ze wzglêdu na ich masê
Pamiêtaj:
powierzchniow¹ przek³adaj¹c¹ siê na wytrzyma³oæ mechaniczn¹. Im wy¿sza gramatura, tym czêsto i wy¿sza
Zbyt lekka membrana spowoduje zagro¿enie jej
wytrzyma³oæ membrany. Powszechnie stosuje siê membrany o gramaturze ok. 100 g/m2 ze wzglêdu na
uszkodzenia. Nie warto oszczêdzaæ na gramaturze
optymalny stosunek masy do wytrzyma³oci i paroprzepuszczalnoci. Jednak, aby zabezpieczyæ siê przed
(prace reparacyjne zwiêksz¹ nieproporcjonalnie
koszty systemu). Najpopularniejsze membrany
potencjalnymi uszkodzeniami (których trudno unikn¹æ podczas prac dekarskich) stosuje siê równie¿ membrany
2
2
maj¹ gramaturê ok. 100g/m2.
ciê¿sze (np. 115g/m , 140g/m ). Trend gramaturowy idzie tak¿e w przeciwnym kierunku - ze wzglêdu na
ekonomikê, stosuje siê tak¿e membrany lekkie (np. 80g/m2) nale¿y jednak pamiêtaæ i¿ jest to spowodowane
d¹¿eniem firm lub inwestora do obni¿enia kosztów i ich niewiadomoci¹ w doborze materia³u - koszty ewentualnej reperacji uszkodzonej membrany przewy¿sz¹
ró¿nicê cenow¹ miêdzy membran¹ l¿ejsz¹, a zalecan¹ 100 gramow¹. Gramatura mo¿e byæ wy¿sza tak¿e w zwi¹zku z specjalistycznym przeznaczeniem membrany:
np. membrany na pe³ne deskowanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wystêpuj¹ce ostatnio na rynku membrany ciê¿kie (powy¿ej 160g/m2), posiadaj¹ ni¿sz¹ paroprzepuszczalnoæ,
ze wzglêdu na grubsze warstwy w³ókniny. Zdarza siê tak¿e, ¿e producent zawy¿a gramaturê nawet o ok. kilkanacie g/m2, w stosunku do rzeczywistej.

brak podbitki - membrana zniszczona
dzia³aniem UV

Odpornoæ na promieniowanie UV
Odpornoæ na dzia³anie promieni UV ma kluczowe znaczenie w trakcie prowadzenia prac monta¿owych, kiedy membrana dachowa
poddana jest sta³emu dzia³aniu promieniowania. Nadmierne nawietlenie membrany mo¿e spowodowaæ jej uszkodzenie. Odpornoæ
na UV ok. 3 m-ce jest uwa¿ana jako standard, umo¿liwiaj¹cy swobodê i bezpieczeñstwo prowadzenia prac dekarskich. Inwestor
powinien pamiêtaæ, ¿e monta¿ membran dachowych najlepiej jest wykonaæ
bezporednio przed monta¿em ostatecznego pokrycia dachowego, gdy¿
Pamiêtaj:
Odpornoæ na dzia³anie promieni UV ok. 2-3
membrana nie bêdzie nara¿ona na dzia³anie promieni UV. Je¿eli montujemy
miesiêcy jest gwarantem komfortu prac dekarskich
pokrycie dachowe znacznie póniej ni¿ membranê dachow¹, nale¿y zdawaæ
i pewnoci skutecznoci tworzonego systemu.
sobie sprawê z tego, ¿e ka¿dy miesi¹c dzia³ania promieniowania UV, zw³aszcza
latem, powoduje obni¿enie parametrów technicznych produktu, co mo¿e
powodowaæ gorsze jej funkcjonowanie w póniejszym okresie. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w celu obni¿enia kosztów produkcji zdarza siê,
¿e producenci membran dachowych nie stosuj¹ dodatków stabilizacyjnych zwiêkszaj¹cych odpornoæ membrany na dzia³anie promieni
UV. Dziêki temu membrana osi¹ga ni¿sz¹ cenê, ale jej odpornoæ siêga zaledwie 4 tygodni. Nale¿y wystrzegaæ siê produktów
o niskiej cenie (a standardowej lub ponadprzeciêtnej odpornoci na UV).

Odpornoæ temperaturowa
Odpornoæ temperaturowa wiêkszoci w³óknin polipropylenowych stosowanych w membranach dachowych wynosi od ok. -40°C do ok. +90°C. W praktyce wytrzymuj¹
one okresowe dzia³anie wy¿szych temperatur (nawet 120°C). Oznacza to, ¿e membrana nie traci swoich w³asnoci przy krótkotrwa³ym dzia³aniu tak wysokich
temperaturach. Nale¿y jednak pamiêtaæ o stworzeniu odpowiedniego dystansu miêdzy pokryciem dachowym, a membran¹ w celu optymalnej wentylacji. Tak wiêc
zaleca siê, aby ³¹czna wysokoæ ³aty i kontr³aty wynosi³a ok. 8-10cm. W kraju odpornoæ temperaturowa badana jest tylko do 80°C, co powoduje, i¿ producenci podaj¹c
górne zakresy odpornoci ok. 120°C nie odnosz¹ ich do konkretnych norm, a jedynie do okresowego dzia³ania temperatury na membranê. Aby ustrzec siê przed
nierzeteln¹ informacj¹ handlow¹, nale¿y zwracaæ uwagê na takie aspekty jak certyfikat jakoci ISO producenta, czy te¿ odniesienie parametrów technicznych do
konkretnych norm badawczych.
Inne aspekty
Wa¿ne jest zwrócenie uwagi na serwis, jaki dany producent oferuje - instrukcja monta¿u, telefoniczna linia
informacyjna (tzw. infolinia np. numer 0 800... lub 0 801...), doradcy techniczni, serwis gwarancyjny, mo¿liwoæ
udzielenia d³ugoletniej gwarancji. Dok³adny opis produktu, jego zastosowania i dostêpnoæ informacji ma
znaczenie ze wzglêdu na sytuacje, w których praktyka monta¿u odbiega znacznie od teorii, czego efektem
mog¹ byæ takie zjawiska jak przecieki, poplamienie membrany olejem pi³ spalinowych itp. W takich przypadkach
konieczna jest konsultacja z doradc¹ technicznym. Doradca techniczny ocenia zagro¿enie spowodowane
zaistnia³ymi procesami, potrafi celnie zidentyfikowaæ przyczynê danego stanu. Co wiêcej polskie normy
nie precyzuj¹ wielu wymagañ które s¹ konieczne w zastosowaniu (jak np. specjalistyczne tamy budowlane)
i w zwi¹zku z tym ³atwy dostêp do doradztwa technicznego ustrze¿e inwestora przed kosztownymi
modernizacjami.

Pamiêtaj:
Dostêp serwisu technicznego pozwoli uchroniæ
siê przed problemami. Doradcy techniczni
dysponuj¹ wiedz¹ wykraczaj¹c¹ poza wytyczne
polskich norm. Dostêpnoæ serwisu ma znaczenie
w sytuacjach kryzysowych, gdy nale¿y szybko
podj¹æ decyzjê (serwis telefoniczny, doradcy
techniczni).

Cechy dobrej membrany dachowej

budowa - trójwarstwowa, laminowana
opór dyfuzyjny - Sd 0,02 m
wysoka przepuszczalnoæ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h
odpornoæ na promieniowanie UV - 3 miesi¹ce

wodoszczelnoæ - > 1500*** /4500**** mm H2O
gramatura - 90 -160 g/m2
certyfikat jakoci ISO

gwarancja i doradztwo techniczne
infolinia 0 800 lub 0 801
dostêpnoæ produktów pomocniczych (np. tamy)

Lyssysystem 23°C/85%*, DIN 52615 38°C/85%**, DIN 20811***, Hydrocinetic****

Suchy dach, zdrowy dom
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3.3. Paroizolacje
Paroizolacje s¹ powszechnie wykorzystywane w technologii budowy dachu i maj¹ na celu ochronê termoizolacji przed wilgoci¹ wystêpuj¹c¹ w postaci
pary wodnej, a stale nap³ywaj¹c¹ z wnêtrza domu - z pomieszczeñ u¿ytkowych. Tak wiêc, paroizolacja zapobiega zawilgoceniu termoizolacji, a co za tym
idzie obni¿eniu jej w³asnoci termicznych. Wród paroizolacji do poddaszy wyró¿niamy dwa najpopularniejsze rodzaje.
Folie paroizolacyjne polietylenowe - o wspó³czynniku
Sd> 80 m i paroprzepuszczalnoci na poziomie ok. 0,5 g/m2/24h
zwane te¿ paroizolacjami klasycznymi. Wykonane s¹ z folii
polietylenowej najczêciej w kolorze ¿ó³tym lub niebieskim
o gruboci o 0,15 - 0,20 mm. Paroizolacje tego typu poprzez
wysoki wspó³czynnik Sd niemal¿e ca³kowicie zabezpieczaj¹
mo¿liwoæ przenikania pary wodnej do termoizolacji. Jest to
jak najbardziej optymalne rozwi¹zanie jednak w wielu
przypadkach (dobrze ocieplone ciany i dach, szczelne okna,
drzwi, ma³o wydajna wentylacja) doprowadzaj¹ do tzw. efektu
torby foliowej polegaj¹cego na skraplaniu siê nadmiaru pary
wodnej na wewnêtrznej stronie paroizolacji. Efekt torby foliowej
jest niepo¿¹dany, gdy¿ powoduje rozwój pleni i grzybów, co
ma niekorzystny wp³yw na zdrowie mieszkañców.

paroizolacja w systemie dachu

skropliny na paroizolacji PE spowodowa³y
rozwójpleni i grzybów

Pamiêtaj:
Para wodna we wnêtrzu domu generowana
jest przez cz³owieka, sprzêt AGD, procesy
gotowania, prania, k¹pieli, a tak¿e jest
skumulowana przez materia³y budowlane
(tynki, zaprawy, farby, we³ny ociepleniowe,
wiêba dachowa). Najnowsza generacja
paroizolacji - aktywne paroizolacje - chroni
przed efektem torby foliowej. Paroizolacja
powinna mieæ zdolnoæ do wymiany pary
wodnej (5-6g/m2/24h - Sd >=8m). Kolejne
pasy paroizolacji musz¹ byæ ³¹czone
specjalistycznymi tamami (jedno lub
dwustronnymi).

Paroizolacje aktywne (membrany paroizolacyjne) - o wspó³czynniku Sd> 8 m i paroprzepuszczalnoci ok. 6g/m2/24h.
Wykonane s¹ z w³ókniny polipropylenowej i polietylenowego filmu funkcyjnego o specjalnie dobranym parametrze
Sd. Paroizolacje aktywne s¹ produktami nowej generacji. Maj¹ na celu rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych
z ochron¹ termoizolacji przed par¹ wodn¹, a z drugiej strony rozwi¹zuj¹ problemy zwi¹zane z efektem torby foliowej.
Dziêki wspó³czynnikowi Sd na poziomie >8 m, paroizolacja aktywna w przypadku nadmiaru wilgoci od jej wewnêtrznej
strony, dzia³a jak wentyl bezpieczeñstwa i przepuszcza niewielkie iloci pary do termoizolacji, która nastêpnie jest
odparowywane przez powierzchniê membrany dachowej za zewn¹trz. Paroizolacje aktywne s¹ w chwili obecnej
najlepszym rozwi¹zaniem izoluj¹cym dach i poddasze od wewnêtrznej strony budynku. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zastosowanie
aktywnej paroizolacji mo¿e byæ wykonane tylko w przypadku, gdy pod pokrycie dachowe zastosujemy membranê
dachow¹ wysokoparoprzepuszczaln¹.

UWAGA! Szczelne u³o¿enie paroizolacji jest bardzo wa¿nym warunkiem jej prawid³owego dzia³ania, ze wzglêdu na du¿e
zdolnoci penetracyjne pary wodnej. Pozostawienie niezaklejonych kolejnych warstw paroizolacji znacznie zwiêksza
niebezpieczeñstwo dop³ywu i pozostania pary wodnej w termoizolacji. Ponadto poprzez bardzo ma³¹ szparê w dachu mog¹
zostaæ wyemitowane du¿e iloci ciep³a, poniewa¿ ró¿nica temperatur w sezonie grzewczym powoduje du¿e ró¿nice cinieñ
i powstawanie gwa³townych przep³ywów powietrza. Do sklejania nale¿y u¿ywaæ specjalistycznych tam jedno i dwustronnych
do ³¹czenia paroizolacji i membran polipropylenowych.
Jak¹ paroizolacjê wybraæ?
Najlepiej aktywn¹ paroizolacjê o Sd nie mniejszym ni¿ 8 m. Nale¿y pamiêtaæ i¿ aktywn¹ paroizolacjê nale¿y stosowaæ
z wysokoparoprzepuszczaln¹ membran¹ dachow¹ w celu prawid³owej wentylacji dachu.
Cechy dobrej paroizolacji
opór dyfuzyjny Sd >8* m
poziom wymiany pary wodnej 5 - 6*g/m2/24h
DIN 52615 23°C/50%*

13

Suchy dach, zdrowy dom

posiada certyfikat jakoci ISO
posiada instrukta¿ monta¿u

stosowanie tam gwarantuje szczelne
u³o¿enie paroizolacji
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3.4.Wiatroizolacje
Wiatroizolacje s¹ wykorzystywane w nowoczesnych technologiach budowy budynków jako materia³ izoluj¹cy
budynek przed wiatrem i odparowuj¹cy wilgoæ w postaci pary wodnej, która mo¿e znaleæ siê w cianach
budynków i termoizolacji. Obecnie typowa wiatroizolacja jest produktem wykonanym z polipropylenu, jedno,
dwu lub trzywarstwowym, o wysokim poziomie przepuszczania pary wodnej, wartoæ Sd od 0,01 - 0,02 m.
Ich parametry s¹ równowa¿ne z parametrami membran dachowych opisanych w rozdziale 3.2, u¿ywanych
na elewacjach jako wiatroizolacje. Wiatroizolacje montowane s¹ na cianach i dachach budynków, zapobiegaj¹c
zawilgoceniu termoizolacji, a co za tym idzie obni¿eniu jej w³asnoci termicznych. Wiatroizolacje stosowane
s¹ w budynkach o konstrukcji szkieletowej drewnianej lub stalowej, g³ównie w cianach zewnêtrznych, równie¿
pod siding i systemy elewacji wentylowanych. Wiatroizolacja os³ania ciany i dach od zewn¹trz przed wilgoci¹
i wiatrem. Jednoczenie przepuszcza na zewn¹trz parê wodn¹ znajduj¹c¹ siê w konstrukcji drewnianej domu
i termoizolacji (np. we³ny). Wiatroizolacja ponadto chroni przed niekontrolowanym przep³ywem powietrza
zewnêtrznego. Takie przep³ywy powietrza nie tylko powiêkszaj¹ bardzo wydatnie straty energii cieplnej, ale
równie¿ nios¹ ze sob¹ du¿¹ iloæ wilgoci, która jak wiadomo jest najwiêkszym zagro¿eniem dla budynków
i ich w³aciwoci termicznych.
wiatroizolacja na budynku

we³na termoizolacyjna

p³yta kartonowo - gipsowa

p³yta OSB

paroizolacja aktywna

wiatroizolacja

ruszt

siding

Cechy dobrej wiatroizolacji
budowa - jedno, dwu lub trójwarstwowa, laminowana
opór dyfuzyjny - Sd 0,02 m
wysoka przepuszczalnoæ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h
odpornoæ na promieniowanie UV - 3 miesi¹ce
gramatura - 90 -160 g/m2

certyfikat jakoci ISO
gwarancja i doradztwo techniczne
infolinia 0 800 lub 0 801
dostêpnoæ produktów pomocniczych (np. tamy)

Lyssysystem 23°C/85%*, DIN 52615 38°C/85%**
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3.5. Tamy dachowe
Specjalistyczne tamy u¿ywane s¹ do ³¹czenia i reperacji membran dachowych, folii paroizolacyjnych, prac
wykoñczeniowych (np. ³¹czenie membrany dachowej z kominem, ochrona kalenicy), a tak¿e do prac z innymi
foliami (np. budowlanymi, fundamentowymi itp.) Na poddaszu u¿ytkowym kluczowe zastosowanie tam
klej¹cych ma miejsce przy ³¹czeniu kolejnych zak³adów membran dachowych. Zak³ady membrany dachowej,
jeli nie s¹ sklejone, powoduj¹ zagro¿enie wynikaj¹ce z mo¿liwoci przedostania siê wody i wilgoci do
termoizolacji poprzez podwiewan¹ pod pokrycie dachowe wodê z opadów atmosferycznych (np. nieg,
deszcz), co mo¿e spowodowaæ jej zniszczenie. Sklejenie zak³adów specjalistyczn¹ tam¹ jedno lub dwustronn¹
gwarantuje szczelnoæ systemu dachu. Ponadto czêsto w trakcie prac monta¿owych dochodzi do mechanicznego
uszkodzenia powierzchni membrany dachowej. Nale¿y je bezwzglêdnie zniwelowaæ poprzez u¿ycie specjalnej
tamy do reperacji membran dachowych. Tamy takie s¹ wykonane na materiale paroprzepuszczalnym dziêki temu powierzchnia membrany bêdzie szczelna i nie zatraci swoich w³aciwoci. Niekiedy przed
zamontowaniem ostatecznego pokrycia dachowego zdarza siê ¿e na krokwiach pojawiaj¹ siê przemoczenia,
membrana przepuszcza wodê. Spowodowane jest to nieszczelnociami w miejscach gdzie membrana jest
montowana do krokwi, miejsca te s¹ przedziurawione. Aby ustrzec siê przed tego rodzaju niespodziankami
bezwzglêdnie nale¿y uszczelniæ te miejsca - montuj¹c specjalistyczn¹ tamê z pianki polietylenowej do kontr³at.
Przykleja siê j¹ pod kontr³atê, a nastêpnie wraz z kontr³at¹ przybija siê do krokwi, zakrywaj¹c miejsca po³¹czeñ
membrany dachowej z krokwi¹. Tama doskonale wype³nia przestrzeñ pomiêdzy nierównymi powierzchniami
kontr³aty i krokwi, niweluj¹c puste przestrzenie zagra¿aj¹ce penetracji wody. Specjalne odmiany tam dachowych
stosowane s¹ ponadto przy obróbce komina, okien dachowych, wykuszu, wietlików i wszêdzie tam gdzie
nale¿y uszczelniæ powierzchnie ze wzglêdu na niejednorodnoæ warstw.

Pamiêtaj:
Zak³ady membrany dachowej
paroizolacyjnej i wiatrizolacyjnej
musz¹ byæ po³¹czone (sklejone) za
pomoc¹ specjalistycznej tamy
(jedno lub dwustronnej) do ³¹czenia
membran dachowych.Pod kontr³aty
nale¿y przykleiæ tamê do kontr³at
która uszczelni miejsca przebicia
membrany zszywkami lub gwodmi.
Ewentualne reperacje membrany
powinny byæ przeprowadzone za
pomoc¹ specjalnej tamy reparacyjnej do membran.

Specjalistyczne tamy charakteryzuje kilka cech, które odró¿niaj¹ je od tam tzw. uniwersalnych:
wysoka si³a klejenia
odpornoæ na procesy starzenia
wysoki zakres odpornoci temperaturowej
odpornoæ na dzia³anie promieni UV
trwa³e spajanie siê z klejonym materia³em

Wszelkie uszkodzenia powierzchni membrany
nale¿y zreperowaæ za pomoc¹ specjalnej tamy
reparacyjnej
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£¹czenie membrany z porowatymi
powierzchniami (np. komina) nale¿y uszczelniæ
tam¹ butylow¹, klej¹c¹ i uszczelniaj¹c¹ na
trudnych powierzchniach

Zak³ady membran powinny byæ ³¹czone
specjalnymi tamami jedno lub dwustronnymi
do ³¹czenia membran dachowych

Tama kalenicowa stosowana pod g¹sior
powinna charakteryzowaæ siê podwy¿szon¹
odpornoci¹ na dzia³anie procesów starzenia
(skrajne temperatury, promieniowanie UV,
wilgoæ)
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Obróbka wokó³ komina powinna zostaæ
wykonana za pomoc¹ specjalnej tamy
kominowej

Instrukcje
monta¿owe

Corotop® vademecum

4. Instrukcje monta¿owe
4.1 Monta¿ membrany dachowej

1. Rozwin¹æ membranê równolegle do okapu napisami ku górze.

2. Przymocowaæ membranê do krokwi za pomoc¹ gwodzi lub zszywek.

3. Dla zapewnienia szczelnoci na krokwiach, przykleiæ pas tamy uszczelniaj¹cej (np. Coropur® ) do kontr³aty od
strony, która bêdzie przylegaæ do membrany na krokwi.

4. Przybiæ kontr³aty i ³aty na rozci¹gniêtej membranie. Kontr³aty zapewniaj¹ odstêp miêdzy membran¹, a ³atami.
£¹czna wysokoæ ³aty i kontr³aty powinna wynosiæ ok. 8-10 cm. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby miejsca przebicia
membrany zszywkami lub gwodziami by³y zakryte tam¹ uszczelniaj¹c¹ (np. Coropur® ) i znajdowa³y siê pod
kontr³at¹.

5. Nastêpny rz¹d membrany u³o¿yæ z zak³adem 10-15 cm (przy spadku dachu poni¿ej 300 - 20 cm). Dla zapewnienia
prawid³owego monta¿u membrany i jej szczelnoci na dachu oraz do sklejania zak³adów nale¿y u¿ywaæ tamy
jednostronnej (np. Coroband®) lub dwustronnej (np. Coromix®).

6. Przy elementach wychodz¹cych ponad po³aæ dachu membranê rozci¹gn¹æ i umocowaæ (np. za pomoc¹ tamy
butylowej Corobutyl®).

7. Przy ma³ych elementach (np. rury wywiewowe) membranê naci¹æ w kszta³cie trapezu i przybiæ brzegi do ³at.
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4.2 Monta¿ paroizolacji

1. Paroizolacjê uk³ada siê po u³o¿eniu termoizolacji, poziomo lub równoleg³e do krokwi, w zale¿noci od potrzeb
i stopnia skomplikowania konstrukcji wiêby dachowej. W przypadku uk³adania poziomego najlepiej jest zacz¹æ
od góry - od os³ony jêtek lub kalenicy. Niezale¿nie od sposobu rozpinania paroizolacji, powinno siê j¹ uk³adaæ
z lekkim naprê¿eniem - lekko naci¹gaj¹c. Paroizolacjê mocujemy do krokwi zszywkami za pomoc¹ takera lub
tamy dwustronnie klej¹cej Coromix®.

2. Ka¿d¹ kolejn¹ warstwê uk³adamy na zak³ad minimum 7 cm i uszczelniamy przez zaklejenie tam¹ samoprzylepn¹,
jednostronn¹ na zewn¹trz zak³adu, lub tam¹ dwustronn¹ wewn¹trz zak³adu. Tama dwustronna pozwala ograniczyæ
iloæ punktów mocowania takerem.

3. Po zastosowaniu takera, nale¿y miejsca przebicia zakleiæ tam¹ samoprzylepn¹ Corofix® w celu uszczelnienia.

4. Na po³¹czeniach z elementami pionowymi np. cianami kolankowymi, kominami, rurami wentylacyjnymi,
elementami konstrukcyjnymi dachu oraz cianami szczytowymi, lub dzia³owymi, nale¿y stosowaæ specjalne tamy
np. Corofix®. Wa¿ne jest, aby w tych miejscach zostawiæ odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej. Na po³¹czeniach
z oknami dachowymi i wy³azami, nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ ich producentów, tak aby po³¹czenia z ram¹,
lub obudowami tych elementów by³y szczelne.

Suchy dach, zdrowy dom
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4.3 Monta¿ wiatroizolacji

1. Rozwin¹æ membranê wzd³u¿ powierzchni p³yty.

5. Roz³o¿yæ równomiernie na powierzchni okna.

2. Zamocowaæ membranê metalowymi
zszywkami.

6. Usun¹æ uszkodzenia i rozdarcia
membrany.

3. Upewniæ siê, ¿e najni¿sza belka wyjciowa
jest zabezpieczona.

1
4
3

Przekrój po monta¿u:
1. p³yta gipsowo-kartonowa
2. we³na
3. p³yta OSB
4. Corotop

4. Zamocowaæ nastêpne warstwy
membrany a¿ do poziomu dachu.
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5. Produkty

Corotop® - jest produktem trójwarstwowym o wysokiej paroprzepuszczalnoci przeznaczonym do stosowania
w budownictwie jako membrana dachowa do dachów spadzistych ocieplonych. Wysoka odpornoæ na promieniowanie
UV, wysoki parametr wodoszczelnoci i wytrzyma³oæ mechaniczna s¹ efektem wykorzystania najnowszej myli
technicznej i bardzo wydajnej technologii, co równoczenie pozwoli³o na zaproponowanie produktu bardzo wysokiej
jakoci w przystêpnej, atrakcyjnej cenie. Produkt posiada nadruki u³atwiaj¹ce monta¿, a oryginalna etykieta Corotop®
jest gwarancj¹ jego stabilnoci. Dziêki zastosowaniu membrany Corotop® ¿ywotnoæ poddasza i systemu dachowego
jest znacznie poprawiona, ponadto jest gwarancj¹ suchego wnêtrza domu, a w efekcie zdrowego klimatu panuj¹cego
w rodku.
Masa powierzchniowa
Paroprzepuszczalnoæ
Odpornoæ UV
Wytrzyma³oæ na zerwanie:
* wzd³u¿na
* poprzeczna
Wartoæ Sd
Odpornoæ temperaturowa
Wodoszczelnoæ
Odpornoæ na zerwania na gwodziu
Rozmiar rolki
Paleta

ca. 100g/m2
1800*/3000** g/m2/24h
3 m-ce
>190 N/5 cm
>130 N/5 cm
0,02 m
ca. od -40°C do +95°C
>1500***/4500**** mm H2O
>85 N
1,5 m x 50 mb = 75 m2
30 rolek

Lyssysystem 23°C/85%*, DIN 52615 38°C/85%**, DIN 20811***, Hydrocinetic****

Corotop® EXTRA - jest produktem trójwarstwowym o wysokiej paroprzepuszczalnoci przeznaczonym do stosowania
w budownictwie jako folia wstêpnego krycia do dachów spadzistych ocieplonych. Wysoka odpornoæ na promieniowanie
UV, wysoki parametr wodoszczelnoci i wytrzyma³oæ mechaniczna s¹ efektem wykorzystania najnowszej myli technicznej
i bardzo wydajnej technologii. Podwy¿szona gramatura pozwala na stosowanie produktu na dachach o pe³nym deskowaniu.
Dziêki zastosowaniu membrany Corotop® EXTRA ¿ywotnoæ poddasza i systemu dachowego jest znacznie poprawiona,
ponadto jest gwarancj¹ suchego wnêtrza domu , a w efekcie zdrowego klimatu panuj¹cego w rodku.
Masa powierzchniowa
Paroprzepuszczalnoæ
Odpornoæ UV
Wytrzyma³oæ na zerwanie:
* wzd³u¿na
* poprzeczna
Wartoæ Sd
Odpornoæ temperaturowa
Wodoszczelnoæ
Odpornoæ na zerwania na gwodziu
Rozmiar rolki
Paleta

ca. 115g/m2
1850*/3000** g/m2/24h
3 m-ce
>200 N/5 cm
>130 N/5 cm
0,02 m
ca. od -40°C do +95°C
>1500***/4500**** mm H2O
>85 N
1,5 m x 50 mb = 75 m2
30 rolek

Lyssysystem 23°C/85%*, DIN 52615 38°C/85%**, DIN 20811***, Hydrocinetic****
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Corotop® STRONG - jest produktem trójwarstwowym, o podwy¿szonej gramaturze i zwiêkszonych parametrach
wytrzyma³ociowych. Posiada wysok¹ paroprzepuszczalnoæ i przeznaczony jest do stosowania w budownictwie jako
membrana do dachów spadzistych ocieplonych wszystkich typów nieodeskowanych i z deskowaniem. Ze wzglêdu na
wysokie parametry wytrzyma³ociowe jest ma³o podatny na uszkodzenia mechaniczne. Dziêki zastosowaniu membrany
Corotop® STRONG ¿ywotnoæ poddasza i systemu dachowego jest znacznie poprawiona, ponadto jest gwarancj¹
suchego wnêtrza domu, a w efekcie zdrowego klimatu panuj¹cego w rodku.

Masa powierzchniowa
Paroprzepuszczalnoæ
Odpornoæ UV
Wytrzyma³oæ na zerwanie:
* wzd³u¿na
* poprzeczna
Wartoæ Sd
Odpornoæ temperaturowa
Wodoszczelnoæ
Odpornoæ na zerwania na gwodziu
Rozmiar rolki
Paleta

ca. 140g/m2
1800*/3000** g/m2/24h
3 m-ce
>280 N/5 cm
>190 N/5 cm
0,02 m
ca. od -40°C do +95°C
>2000***/6000**** mm H2O
>135 N
1,5 m x 50 mb = 75 m2
25 rolek

Lyssysystem 23°C/85%*, DIN 52615 38°C/85%**, DIN 20811***, Hydrocinetic****

Corotop® ACTIVE CONTROL - jest produktem paroizolacyjnym nowej generacji - aktywna membrana paroizolacyjna.
Stosowana jako paroizolacja na wewnêtrznej stronie systemu dachowego od strony poddasza. Chroni termoizolacjê
przed nap³ywem pary wodnej, generowanej z wnêtrza domu. Dziêki zastosowaniu membrany Corotop® ACTIVE
CONTROL ¿ywotnoæ poddasza i systemu dachowego jest znacznie poprawiona , jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e membranê
paroizolacyjn¹ Corotop® ACTIVE CONTROL mo¿na stosowaæ jedynie w przypadku stosowania wysokoparoprzepuszczalnej
membrany dachowej pod pokryciem dachowym.
Masa powierzchniowa
Paroizolacyjnoæ
Poziom wymiany pary wodnej
Odpornoæ na zerwanie na gwodziu
Rozmiar rolki

ca. 90g/m2
>8*m
5-6*g/m2/24h
> 80 N/5cm
1,5mx50mb=75m2
DIN 52615 23°C/50%*

Suchy dach, zdrowy dom

22

Corotop® vademecum

Corovent® - tama uszczelniaj¹co wentyluj¹ca pod g¹sior do ochrony i wietrzenia kalenic. Posiada wysoki poziom
paroprzepuszczalnoci. Uniemo¿liwia wodzie z opadów atmosferycznych (np. nieg, deszcz) podwiewanej pod
pokrycie dachowe penetracjê obszaru kalenicy w g³¹b systemu dachowego. Umo¿liwia wentylacjê wilgoci
zgromadzonej pod pokryciem dachowym i w termoizolacji. Tama posiada specjalnie profilowane brzegi oraz
pow³okê butylow¹ s³u¿¹c¹ do trwa³ego monta¿u.

Materia³
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Temperatura stosowania
Rozmiar rolki
Karton

blacha alumniniowa z butylem + w³óknina 2 warstwowa
ceglasty, ciemny br¹z, antracyt
- 40°C do +95°C
tak
tak
+5°C do +40°C
320 mm x 5 mb
4 rolki

Coromin® - samoprzylepna tama na bazie profilowanego aluminium lub o³owiu z warstw¹ butylu do obróbki
komina, okien dachowych i wykuszu. Tworzy barierê dla wody z opadów atmosferycznych. Strona tamy pokryta
butylem umo¿liwia trwa³e ³¹czenie tamy z powierzchniami.

Materia³
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Rozmiar rolki
Karton
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blacha aluminiowa + butyl, blacha o³owiana + butyl
ceglasty, br¹zowy, antracyt
- 40°C do +95°C
tak
tak
300 mm x 5 mb
1 rolka

Corotop® vademecum

Corobit® - samoprzylepna bitumiczna tama dekarska, wodoszczelna, pokryta warstw¹ aluminium. U¿ywana jest
do uszczelniania obróbki dekarskiej przy kominach, wietlikach, oknach dachowych, koszach dachowych, murach
ogniowych, parapetach zewnêtrznych i elementach wentylacyjnych. Uszczelnia ponadto uszkodzenia w rynnach,
rurach spustowych, pokryciach dachowych z blachy falistej.

Materia³
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Klasa palnoci
Rozmiary rolki
Temperatura stosowania
Karton

blacha bitumiczna + warstwa aluminium.
srebrny aluminium, ceglasty, ciemny br¹z
-40°C do +95°C
tak
tak
B2
75 mm; 100 mm; 150 mm; 225 mm; 300 mm x 10 mb
+5°C do +40°C
4 rolki; 3 rolki; 2 rolki; 1 rolka

Corobutyl® - samoprzylepna dwustronna tama butylowa. Stosowana do klejenia i uszczelniania po³¹czeñ w foliach
i membranach dachowych, paroizolacyjnych, fundamentowych i w innych materia³ach z tworzywa sztucznego.
Stosowana równie¿ do sklejania folii z elementami z drewna, metalu i betonu.
Materia³
Gruboæ
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Czas przechowywania
Temperatura zastosowania
Rozmiar rolki
Opakowanie
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butyl 100%
1mm
szary lub czarny
-30°C do +100°C
do 3 miesiêcy
bardzo dobra
12 miesiêcy w oryg. opakowaniu, przy temp. < 27°C
od +5°C
15 mm x 25 mb
18 rolek w kartonie
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Corofix® - samoprzylepna jednostronna tama zbrojona w³óknem poliestrowym do sklejania i reperacji folii
polipropylenowych, polietylenowych, oraz ³¹czenia ich z innymi tworzywami sztucznymi. Idealnie nadaje siê do
sklejania i reperacji uszkodzeñ w membranach dachowych, foliach dachowych i paroizolacyjnych.
Materia³
Gruboæ
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Czas przechowywania
Temperatura zastosowania
Rozmiar rolki
Opakowanie

dyspresja akrylowa wzm. w³. polimerowym
0,29 mm
bia³y
-40°C do +100°C
do 3 miesiêcy
bardzo dobra (klej nie wysycha)
12 miesiêcy w oryg. opakowaniu, przy temp. < 27°C
od - 5°C
55 mm x 25 mb
12 rolek w kartonie / 70 kartonów na palecie

Coromix® - samoprzylepna dwustronna tama zbrojona w³óknem poliestrowym do sklejania folii polipropylenowych,
polietylenowych i innych na bazie tworzyw sztucznych. Idealnie nadaje siê do sklejania membran dachowych, folii
dachowych, paroizolacyjnych i izolacji na bazie papieru. Dziêki wysokiej odpornoci temperaturowej (do 120°C) jest
idealna do sklejania folii i membran pod pokrycia z blachy i blachodachówki. Umo¿liwia równie¿ ³¹czenie w/w
materia³ów z elementami z drewna i metalu.
Materia³
Gruboæ
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Czas przechowywania
Temperatura zastosowania
Rozmiar rolki
Opakowanie

dyspresja akrylowa wzm. w³. polimerowym
0,45 mm
bia³y
-30°C do +120°C
do 3 miesiêcy
bardzo dobra
12 miesiêcy w oryg. opakowaniu, przy temp. < 27°C
od -5°C
20 mm x 25 mb
12 rolek w kartonie / 70 kartonów na palecie

Coroband® - samoprzylepna jednostronna tama na w³ókninie polipropylenowej do sklejania i reperacji (przerwañ,
ciêæ, dziur) membran dachowych oraz wszystkich innych produktów na bazie polipropylenu np. membran
paroizolacyjnych na bazie w³óknin polipropylenowych.
Materia³
Gruboæ
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Czas przechowywania
Temperatura zastosowania
Rozmiar rolki
Opakowanie
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dyspresja akrylowa wzm. w³. poliestrowym
0,45 mm
bia³y
-30°C do +120°C
do 3 miesiêcy
bardzo dobra
12 miesiêcy w oryg. opakowaniu, przy temp. < 27°C
od -5°C
50 mm x 25 mb
12 rolek w kartonie / 70 kartonów na palecie

Corotop® vademecum

Coropur® - samoprzylepna tama uszczelniaj¹ca z pianki polietylenowej o strukturze zamkniêtych komórek, do
uszczelniania w miejscach styku membrany dachowej i kontr³at z wiêb¹ dachow¹. Stosowana pod kontr³aty.
Uszczelnia miejsca przebicia membran dachowych przez zszywki i gwodzie, niweluj¹c równoczenie nierównoci
kontr³at.
Materia³
Gruboæ
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Czas przechowywania
Temperatura zastosowania
Rozmiar rolki
Opakowanie

pianka PE o strukturze zamkn. komórek
3 mm
szary
-80°C do +100°C
do 3 miesiêcy
bardzo dobra
12 miesiêcy w oryg. opakowaniu, przy temp. < 27°C
powy¿ej 0°C
40 mm x 30 mb
24 rolki w kartonie

Coroflex® - samoprzylepna jednostronna tama polipropylenowa z warstw¹ aluminium, g³adka, do klejenia zak³adów
i naprawy uszkodzeñ w foliach aluminiowych. Stosowana równie¿ do klejenia i monta¿u systemów wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i ciep³owniczych. Stanowi doskona³¹ izolacjê pary wodnej i wilgoci.

Materia³
Gruboæ
Kolor
Odpornoæ temp.
Odpornoæ na UV
Wytrzyma³oæ na starzenie
Czas przechowywania
Temperatura zastosowania
Rozmiar rolki
Opakowanie
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polipropylen pokryty warstw¹ aluminium
0,03mm
srebrny
-30°C do +100°C
do 2 miesiêcy
bardzo dobra
12 miesiêcy w oryg. opakowaniu, przy temp. < 27°C
od 0°C
50 mm x 50 mb
36 rolek w kartonie
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