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Termoizolacja 
Do izolowania dachu u¿ywa siê naj-

czêœciej we³ny mineralnej � lub
szklanej �, rzadziej stosowany jest styro-
pian – w postaci p³yt lub prefabrykatów.

Niezale¿nie od tego, czym ocieplamy,
materia³ izolacyjny musi szczelnie wype³-
niaæ przestrzenie pomiêdzy krokwiami,
ale te¿ nie mo¿e byæ upchniêty na si³ê,
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jego zgniece-
nie i uszkodzenie. 

Ze wzglêdu na koniecznoœæ uzyskania
okreœlonego wspó³czynnika przenikania
ciep³a (0,3 W/m2K) gruboœæ izolacji po-
winna wynosiæ ok. 20 cm. Gruboœæ kro-
kwi jest zazwyczaj mniejsza. Stosuje siê
wiêc dwa rozwi¹zania. Pierwsze to nabi-
cie od spodu krokwi ³at i u³o¿enie izolacji
odpowiedniej gruboœci, drugie to umiesz-
czenie miêdzy krokwiami izolacji o gru-
boœci odpowiadaj¹cej wymiarom krokwi.
Pozosta³¹ warstwê izolacji umieszcza siê
pod krokwiami, opieraj¹c materia³ na
przybitych do nich prostopadle ³atach.
Ca³oœæ podtrzymuje siê drewnianym
rusztem. To rozwi¹zanie jest korzystniej-
sze, gdy¿ eliminuje ca³kowicie mostki
termiczne, jakie stanowi¹ same krokwie. 

Materia³ izolacyjny uk³ada siê na siat-
ce zrobionej z drutu wi¹za³kowego przy-
mocowanego do wbitych w spód krokwi
gwoŸdzi lub na folii paroizolacyjnej, jeœli
ma ona gruboœæ min. 0,2 mm.
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Aby ciep³o nie ucieka³o przez dach, konieczna jest
warstwa termoizolacji, któr¹ od spodu chroni folia pa-

roszczelna a z wierzchu paroprzepuszczalna folia
wstêpnego krycia �

T e r m o i z o l a c j a  i  f o l i e  d a c h o w e

CHRONIĄ
PODDASZE

� Przekrój dachu a) z foli¹ wstêpnego krycia nisko-, œrednio paroprzepuszczaln¹ (10-60 g/m2/24h);
b) z foli¹ wstêpnego krycia wysoko paroprzepuszczaln¹ (300-3000 g/m2/24h)

fot. Paroc

Uk³adaj¹c termoizolacjê nale¿y pa-
miêtaæ o pozostawieniu pomiêdzy ni¹
a poszyciem ok. 3-centymetrowej szczeli-
ny wentylacyjnej. Zachowanie szczeliny
nie jest konieczne, jeœli poszycie stanowi
folia wstêpnego krycia (FWK) o wysokiej
paroprzepuszcalnoœci (patrz �).

a) b)
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Paroizolacja
Para wodna unosz¹ca siê z wnêtrza

domu w kierunku dachu zagra¿a materia-
³owi termoizolacyjnemu. Aby nie uleg³
on zawilgoceniu, musi byæ chroniony od-
powiedni¹ foli¹ paroszczeln¹ o œladowej
paroprzepuszczalnoœci (ok. 0,5 g/m2/24h).
Folie te produkuje siê g³ównie z poliety-
lenu, jako jedno– lub kilkuwarstwowe.
Jest kilka ich rodzajów.

Folie niezbrojone – polietylenowe fo-
lie o gruboœci 0,15-0,4 mm; najczêœciej
stosowane s¹ folie o gruboœci 0,2 mm. S¹
najtañsze, ale te¿ najmniej wytrzyma³e.

Folie zbrojone – w wiêkszoœci maj¹
gruboœæ 0,2 mm. Wytrzyma³oœæ folii poli-
etylenowych zwiêksza siatka z polietyle-
nu o wysokiej gêstoœci (HDPE). Folie pa-
pierowe wykonane s¹ z dwóch warstw pa-
pieru budowlanego i umieszczonej po-
miêdzy nimi siatki poliestrowej. Folie
zbrojone s¹ bardziej wytrzyma³e od nie-
zbrojonych.

Folie z warstw¹ aluminium – maj¹
gruboœæ min. 0,2 mm. Zastosowanie me-
talu sprawia, ¿e one skutecznie odbijaj¹
promieniowanie cieplne z wnêtrza domu,
dziêki czemu pe³ni¹ te¿ funkcjê termoizo-
lacyjn¹. S¹ to folie warstwowe w kilku wa-
riantach wykonania. W pierwszym alumi-
nium (musi znajdowaæ siê od strony wnê-
trza domu) mo¿e byæ chronione przed
utlenianiem warstw¹ poliestru, nad nim
znajduje siê siatka zbroj¹ca (z polipropy-
lenu lub HDPE), wierzchni¹ warstwê sta-
nowi polietylen. W drugim dwie warstwy
aluminium s¹ rozdzielone papierem bu-
dowlanym zbrojonym w³óknem szkla-
nym. W trzecim pomiêdzy papierem bu-

dowlanym a aluminium znajduje siê war-
stwa folii polietylenowej.

Folie wzmacniane w³óknin¹ – s¹ to
folie warstwowe z polietylenu (niekiedy
wzmacnianego HDPE) oraz w³ókniny wi-
skozowo-celulozowej lub polipropyleno-
wej. Gruboœæ folii z w³óknin¹ zawiera siê
w granicach 0,12-1,2 mm. Folie te wch³a-
niaj¹ wilgoæ (160-400 g/m2) i odparowuj¹
j¹ przy wy¿szych temperaturach.

Folie wstêpnego krycia
Zwane s¹ te¿ foliami dachowymi �.

S¹ jedno– lub wielowarstwowe i stanowi¹
podk³ad pod pokrycie, stosowany coraz
czêœciej w miejsce tradycyjnego rozwi¹za-
nia: papy u³o¿onej na deskowaniu. Folie
te mo¿na stosowaæ w ten sposób przy po-
krywaniu blachami, blachodachówk¹ lub
bitumicznymi p³ytami falistymi – w sytu-
acjach, gdy nie jest wymagany sztywny
podk³ad. Niektóre folie wstêpnego krycia
mo¿na te¿ uk³adaæ na deskowaniu za-
miast papy przy pokrywaniu dachu gon-
tem bitumicznym. FWK dziel¹ siê na ni-
sko- lub œrednioparoprzepuszczalne (10-
60 g/m2/24h) oraz wysokoparoprzepusz-
czalne (300-3000 g/m2/24h), które s¹ dro¿-
sze ale nie wymagaj¹ pozostawiania szcze-
liny wentylacyjnej.

Folie wstêpnego krycia nie prze-
puszczaj¹ wody do warstwy ocieplenia,
ale przepuszczaj¹ parê wodn¹ z wnêtrza
domu na zewn¹trz – maj¹ ró¿n¹ paroprze-
puszczalnoœæ. Mo¿liwe jest to dziêki ich
budowie: folie maj¹ niewielkie otworki
w kszta³cie lejka szerszego od strony wnê-
trza domu. Dziêki temu woda nie przedo-
staje siê do œrodka, ale para wodna mo¿e
uchodziæ na zewn¹trz. Folie FWK s¹ wy-
trzyma³e na uszkodzenia, odporne na
dzia³anie niskich i wysokich temperatur,
s¹ trudno zapalne lub nierozprzestrzenia-
j¹ce ognia. 

Folie jednowarstwowe – o wysokiej
paroprzepuszczalnoœci, produkowane
z polietylenu HDPE �. Mog¹ byæ stoso-
wane na wszystkie niewentylowane dachy
skoœne. Zastêpuj¹ deskowanie i papê. S³u-
¿¹ tak¿e jako warstwa wiatroizolacyjna. 

Folie zbrojone – wykonane z dwóch
warstw folii polietylenowej lub membra-
ny polipropylenowej wzmocnionych
umieszczon¹ pomiêdzy nimi siatk¹ z poli-
propylenu lub w³ókna szklanego �. Folie
te maj¹ nisk¹ paroprzepuszczalnoœæ – z te-
go powodu nie mo¿na uk³adaæ ich na de-
skowaniu. Nie powinny le¿eæ bez pokry-
cia na dachu d³u¿ej ni¿ 4 tygodnie.

Folie z poliestrem – dwuwarstwowe,
z polietylenu i poliestru. Maj¹ wysok¹ pa-
roprzepuszczalnoœæ. Uk³ada siê je bezpo-
œrednio na termoizolacji. Mog¹ pozostaæ
nieprzykryte nawet przez 5 miesiêcy.

Folie z warstw¹ antykondensacyjn¹
– pomiêdzy dwiema warstwami polietyle-
nu znajduje siê zbrojenie z HDPE. Od
strony wnêtrza domu znajduje siê war-
stwa antykondensacyjna wch³aniaj¹ca
nadmiar wilgoci. Maj¹ bardzo nisk¹ paro-
przepuszczalnoœæ.

W³ókniny – pomiêdzy dwiema war-
stwami w³ókniny polipropylenowej znaj-
duje siê polietylen lub b³ona polipropyle-
nowa. Niektóre w³ókniny s¹ wzmacniane
siatk¹ polietylenow¹. Maj¹ wysok¹ paro-
przepuszczalnoœæ, co pozwala k³aœæ je
bezpoœrednio na termoizolacji – nie jest
potrzebna szczelina wentylacyjna.

�
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� We³na szklana (fot. URSA)
� Folia wstêpnego krycia w postaci poch³a-
niaj¹cej wilgoæ w³ókniny poliestrowej 
(fot. Dorken Delta Folie)

� Membrana jednowarstwowa (fot. Du Pont)

� Membrana polipropylenowa wzmocniona
w³óknem szklanym (fot. Marma Polskie Folie)

Nie ma folii ca³kowicie nieprzepuszcza-
j¹cych wilgoci. Aby skutecznie ochroniæ
konstrukcjê dachu i termoizolacjê przed za-
wilgoceniem, nale¿y pamiêtaæ o wentylowa-
niu dachu.

� Termoizolacyjne p³yty z we³ny mineralnej
(fot. Paroc)


