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Folie, membrany i ekranyFolie, membrany i ekrany

Obecnie pod 

wi kszo  pokry

zamiast deskowania 

izolowanego 

pap  stosuje si

folie wst pnego 

krycia. Chroni

one dach przed 

wod  opadow , ale 

przepuszczaj  par

wodn  nap ywaj c

z wn trza domu.

Wspó czesne materia y budowlane s  w wi k-

szo ci wyspecjalizowane i maj  cechy ko-

rzystne dla okre lonego zastosowania. Taka 

specjalizacja ulepsza konstrukcj  w ró -

ny sposób, na przyk ad zwi ksza jej trwa-

o , obni a koszt (nie cen ) jej wykonania 

oraz zwi ksza bezpiecze stwo jej u ytkowa-

nia lub inne funkcje ochronne. W dziedzinie 

materia ów dachowych od lat obserwujemy 

tak  specjalizacj . Jej wynikiem jest powsta-

nie materia ów przeznaczonych do spe nia-

nia ci le okre lonych funkcji w dachu.

Ich rozwój spowodowa a zmiana naszych 

potrzeb mieszkaniowych: tam, gdzie dawniej 

suszy o si  bielizn  czy wynosi o stare sprz -

ty, które al by o wyrzuci , teraz urz dza si

wn trza mieszkalne. Powsta a potrzeba ocie-

plenia takich poddaszy. I oto si  okaza o, e

skuteczno  ocieplenia dachów spadzistych 

nie jest proporcjonalna do grubo ci zastoso-

wanych do tego materia ów. Wzrost grubo ci 

termoizolacji nie wystarcza do zapewnienia 

odpowiedniej termoizolacyjno ci dachu. 

Przyczyn  niewystarczaj cej izolacji pod-

dasza okaza o si  zawilgocenie ocieple  – i to 

zarówno wod  pochodz c  z zewn trz, na 

przyk ad z deszczu, któr  wiatr wdmuchu-

je pod pokrycie, jak i wod  z wn trza domu, 

która w postaci pary dostaje si  do ocieplenia 

i tam skrapla w miejscach styku z zimniejszy-

mi jego warstwami.

Po co wymy lono
folie dachowe?
Ocieplenie dachu musi by  os aniane przed 

przenikaniem i skraplaniem si  pary wodnej 

oraz zabezpieczone przed jej przewiewaniem 

zachodz cym w szparach mi dzy materia a-

mi tworz cymi dach.

Aby sprosta  tym wymaganiom, trzeba 

by o wyprodukowa  nowe elastyczne ma-

teria y izolacyjne, przeznaczone specjalnie 

do os ony konstrukcji i ocieplenia dachów. 

W wyniku poszukiwa  powsta y dwie grupy 

produktów:

paroizolacje,

materia y do wst pnego krycia: folie 

(FWK) i membrany (MWK) – uszczelniaj ce 

pokrycia le ce na atach.

Paroizolacje ograniczaj  lub uniemo liwia-

j  przep yw pary wodnej nap ywaj cej z wn -

trza budynku.

Folie wst pnego krycia (FWK) oraz membra-

ny wst pnego krycia (MWK) wspó dzia aj c

z systemem wentylacji dachu lub jego pokry-

cia, umo liwiaj  wydostanie si  pary wodnej 

z konstrukcji dachu i jego termoizolacji.

Dzi ki wspó dzia aniu tych dwóch grup 

izolacji para wodna ma ograniczony dost p

do dachu, ale mo e go swobodnie opu ci ,

gdy si  w nim znajdzie. Stosowanie FWK 

i MWK ci le zwi zane jest ze sposobem 

wentylowania dachu, chocia  dach, w któ-

rym jest zamontowana MWK nie mo e by

zakwalifikowany do kategorii „dachu wenty-

lowanego”.

Folie wst pnego krycia zast pi y (tylko) 

pap  na deskowaniu i nie zmieni y systemu 

wentylowania dachów, natomiast membrany 

wst pnego krycia wprowadzi y now  jako

i nowy sposób osuszania dachu – za pomoc

powietrza wentyluj cego, które przep ywa 

wzd u  kontr at nad membranami.

Wszystkie omawiane materia y s  tworzy-

wami sztucznymi (najcz ciej polimerami), 

charakteryzuj  si  du  elastyczno ci , s

lekkie i atwe w monta u. Nic wi c dziwnego, 

e ka dy wspó czesny dach ma w swej kon-

strukcji co najmniej jedn  z takich izolacji. 

Wi kszo  dachów ma pokrycie u o one na 

atach i kontr atach uszczelnionych foliami 

lub membranami wst pnego krycia.

Paroizolacje
Ograniczaj  przep yw pary wodnej nap ywa-

j cej z wn trza budynku, chroni c izolacj

termiczn  przed wnikaniem w ni  pary wod-

nej powstaj cej podczas eksploatacji domu. 

I cho adna paroizolacja nie jest ca kowi-

cie szczelna dla pary wodnej, to znacznie 

ogranicza przep yw pary. Natomiast je li jest 

szczelnie u o ona, to zapobiega te  ucieczce 

ciep a przez przewiewanie.

PRZEGL D RYNKU

fot. Fakro

Folie dachowe

Joanna D browska
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ny
Na powierzchni folii znajduj  si  oznacze-

nia informuj ce, która strona jest wierzchnia. 

Produkowane s  jako jedno- lub kilkuwar-

stwowe. Najbardziej odporne na uszkodzenia 

s  folie zbrojone, które pomi dzy warstwami 

tworzywa maj  zatopion  siatk  z mocnego 

polipropylenu. S  one szczególnie odporne na 

rozerwanie i inne uszkodzenia mechaniczne.

Folie i membrany wst pnego krycia

Chroni  poddasze przed podwiewanymi pod 

pokrycie deszczem i niegiem oraz przed 

pow staj cymi pod pokryciem skroplinami, 

a wspó dzia aj c z systemem wentylacji da-

chu lub jego pokrycia umo liwiaj  wydo-

stanie si  pary wodnej z konstrukcji dachu 

i jego termoizolacji. Dzi ki wspó dzia aniu 

tych dwóch grup izolacji woda ma ograniczo-

ny dost p do dachu, ale mo e go swobodnie 

opu ci , gdy si  w nim znajdzie. Stosowanie 

FWK i MWK powinno by  skorelowane ze 

sposobem wentylowania dachu.

 Folia paroszczelna zabezpiecza przed 

przenikaniem wilgotnego powietrza przez 

przegrody wype nione we n  mineraln . Brak 

takiej folii, zw aszcza w pomieszczeniach 

wilgotnych, obni a w asno ci izolacyjno ci

cieplnej przegrody, a przy znacznych ró nicach 

wilgotno ci i temperatury oddzielonych 

pomieszcze  powoduje wykraplanie si

nieskondensowanej pary w przegrodzie

 Ekrany ze wzgl du na wi ksz  odporno

mo na uk ada  pod wszystkie pokrycia: le ce 

na atach, na deskowaniu i przy niewielkim k cie 

nachylenia po aci dachu

fo
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Wa ne parametry
Paroprzepuszczalno  – okre la liczb

gramów pary wodnej, jaka w ci gu doby jest 

w stanie przenikn  przez 1 m2 folii/membra-

ny. Warto  wspó czynnika paroprzepusz-

czalno ci zale y m.in. od temperatury i wil-

gotno ci, w której przeprowadza si  jego 

badanie. Za membrany wysokoparoprzepusz-

czalne mo na uwa a  takie, których paroprze-

puszczalno  wynosi 1000–2000 (g/m2/24 h) 

i wi cej. Im wy sza paroprzepuszczalno ,

tym lepiej.  

Wspó czynnik S
d
 – okre la w metrach, jak 

gruba musia aby by  warstwa powietrza, by 

stawia  taki sam opór parze wodnej jak mem-

brana, np. typowy dla membran wspó czynnik 

S
d
 = 0,02 m odpowiada warstwie powietrza 

o grubo ci 2 cm. Natomiast dla folii niskopa-

roprzepuszczalnych S
d
 wynosi ok. 20 m.

Uwaga! W zale no ci od temperatury i wil-

gotno ci powietrza oba te parametry maj

inne warto ci. Dlatego porównuj c produkty 

nale y dopyta  sprzedawc  o warunki, w ja-

kich parametry te by y mierzone.

Na co wp ywa paroprzepuszczalno ?
Jedn  z podstawowych funkcji membran dachowych jest ochrona termoizolacji przed zawil-

goceniem – jest to o tyle istotne, e przez zawilgocony dach ucieka du o ciep a. Membrana o du-

ej paroprzepuszczalno ci, która u atwia wysychanie nieuniknionych zawilgoce , przyczynia si

zatem do oszcz dno ci energii zu ywanej na ogrzewanie domu. 

Membrana spe nia jednak to zadanie tylko w nast puj cych warunkach:

wilgo , któr  ma przepu ci , ma posta  pary wodnej (membrany przepuszczaj  par , ale 

nie przepuszczaj  wody);

temperatura powietrza jest wystarczaj co wysoka, by para nie skrapla a si  na spo-

dzie membrany.
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Rodzaje, w a ciwo ci i zastosowanie izolacji stosowanych jako warstwy wst pnego krycia

FWK

folie wst pnego krycia

(niskoparoprzepuszczalne)

MWK

membrany wst pnego krycia

(wysokoparoprzepuszczalne)

folie paroszczelne
folie paro-

przepuszczalne

membrany 

lekkie
ekrany

W a ciwo ci

przepuszczaj  niewielkie ilo ci pary wodnej, 

dlatego nie mog  styka  si  z ociepleniem 

dachu;

pomi dzy materia em termoizolacyjnym 

a foli konieczne s  powietrzne szczeliny 

wentylacyjne, z których nadmiar wilgoci 

b dzie odprowadzany, by nie powodowa

zawilgocenia konstrukcji dachu

nie stanowi  bariery dla 

pary wodnej, mog  wi c

bezpo rednio dotyka  izolacji 

cieplnej, bo nawet wtedy 

nie spowoduj  zawilgocenia 

konstrukcji dachu ani izolacji;

nie trzeba nad nimi zostawia

szczeliny wentylacyjnej

Zastosowanie

w dachach z poddaszem nieu ytkowym,

w których przestrze  nad ocieplonym stropem 

jest wentylowana;

w nieocieplanych dachach budynków 

gospodarczych, magazynowych, 

przemys owych itp., czyli wsz dzie tam, 

gdzie ze wzgl du na funkcje dachu i jego 

prosty kszta t nie jest potrzebna wysoka 

paroprzepuszczalno  izolacji wiatrochronnej 

i wodochronnej, a jednocze nie wa ne s  dwie 

jej cechy: wysoka wytrzyma o  i niski koszt

w dachach 

niewentylowanych o pokryciu 

wentylowanym u o onym na 

atach

Folie dachowe

Im mniejsza jest paroprzepuszczalno  membrany, tym 

wi ksze zagro enie, e b d  pod ni  powstawa  skropli-

ny, które gromadzi  si  b d  w dachu,  doprowadzaj c

do zawilgocenia we ny mineralnej, a wilgotny materia

izolacyjny jest nieskuteczny oraz oznacza straty energii 

zu ywanej na ogrzanie domu. Im wi ksza paroprzepusz-

czalno  membrany dachowej, tym wi ksze s  szanse na 

to, e dach b dzie szybko wysycha .
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Przegl d rynku

FWK (folie wst pnego krycia)

Folie o niskiej paroprzepuszczalno ci, stoso-

wane jako uszczelnienie pod pokrycia uk a-

dane na atach, wymagaj ce wentylowania 

przestrzeni mi dzy foli  a termoizolacj  (tzw. 

dach wentylowany); w dachu z tymi foliami 

powinny by  dwie szczeliny wentylacyjne 

– jedna pod pokryciem, a druga pod FWK. 

FWK paroszczelne – produkty o bardzo ni-

skiej paroprzepuszczalno ci, przeznaczo-

ne do stosowania pod blachy uk adane w da-

chach niewentylowanych. 

FWK paroprzepuszczalne – popularne fo-

lie zbrojone lub folie z zatopion  tkanin

o paroprzepuszczalno ci dochodz cej do 

40 g/m² na dob , co odpowiada S
d

 1 m; (im 

ni sza warto S
d
, tym wi cej pary wodnej 

przepuszcza membrana). 

MWK (membrany wst pnego krycia)

S  to materia y wysokoparoprzepuszczalne

o S
d
 < 0,1 m, przepuszczaj  w ci gu doby po-

nad 1000 g pary wodnej na m2, w temperatu-

rze 23–25°C i przy 85% wilgotno ci powie-

trza. Nazywane s  potocznie membranami 

dachowymi podobnie jak membrany na dachy 

p askie zast puj ce papy wierzchniego kry-

cia); ich g ówn  zalet  jest to, e mo na je u o-

y  bezpo rednio na termoizolacji (na styk), 

co eliminuje szczelin  nad termoizolacj ; taki 

Zalety membran dachowych
ni szy koszt wykonania pokrycia dachu i ca ego dachu, dzi ki uproszczeniu konstrukcji (w a -

ciwie wykonana szczelina wentylacyjna bardzo podnosi koszty ca kowite pokrycia dachu);

lepsza ochrona termoizolacji i konstrukcji dachu w newralgicznych jego miejscach: w ka-

lenicy, w koszach i w miejscach przej  ró nych instalacji przez pokrycie;

wykorzystanie ca ej wysoko ci krokwi na termoizolacj , co jest bardzo wa ne ze wzgl du 

na rosn ce wymagania co do termoizolacyjno ci dachu;

lepsza termoizolacyjno  dachu dzi ki temu, e nie ma w nim dolnej szczeliny wentylacyjnej, 

któr  w okresie ch odów nap ywa aby do termoizolacji wilgo  atmosferyczna;

lepsza ochrona drewnianych elementów konstrukcji dachu, dzi ki temu, e wilgotne po-

wietrze atmosferyczne nie styka si  z drewnem.

Systemy wentylacji zale ne od uk adu
warstw wst pnego krycia
Systemy wentylacji dachów sko nych z pokryciem uk adanym na atach i kontr atach powin-

ny by  dostosowane do uk adu warstw wst pnego krycia najcz ciej stosowanych sko nych da-

chów wentylowanych. Wszystkie trzy rozwi zania pokazujemy na rysunkach poni ej

Przekrój dachu izolowanego FWK

Przekrój dachu izolowanego MWK

 Wentylacja po aci dachowej. Para wodna 

przechodzi przez we n  mineraln  i jest 

wywiewana szczelin  znajduj ca si  pod 

pokryciem. Wylot powietrza powinien znajdowa

si  w szczycie dachu pod dachówkami 

kalenicowymi (a) a wlot w obr bie okapu (b)
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Przekrój dachu izolowanego pap  podk adow

z w a ciwie wentylowanym deskowaniem

folia wst pnego krycia

szczelina wentylacyjna pod FWK

krokiew

we na mineralna

folia paroizolacyjna

p yta g-k

membrana wst pnego krycia

krokiew

we na mineralna

folia paroizolacyjna

p yta g-k

papa podk adowa

szczelina wentylacyjna pod deskowaniem

deskowanie

we na mineralna

folia paroizolacyjna

p yta g-k
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dach jest osuszany nie przez dwie, lecz przez jedn  szczelin  znaj-

duj c  si  pod pokryciem i nazywamy je dachem niewentylowanym 

z pokryciem wentylowanym.

MWK lekkie – o mniejszej gramaturze i mniejszej wytrzyma o-

ci, maj  ró n , ale wysok  paroprzepuszczalno .

MWK ekrany – grupa membran o gramaturze od 160 g/m², pod-

wy szonej trwa o ci i wytrzyma o ci mechanicznej oraz wysokiej 

paroprzepuszczalno ci (S
d
 ~0,02 m, czyli 1300–2000 g/m² na dob

w temperaturze 23ºC i przy 85% wilgotno ci powietrza). Folie te s

wyró nione jako oddzielna grupa ze wzgl du na bardziej uniwer-

salne zastosowanie. 

Skuteczno  dzia ania membran dachowych zale y od ich 

w a ciwego u o enia. To fachowy monta  decyduje o tym, czy 

membrany b d  mog y nale ycie spe nia  swoje funkcje. 

MWK zabezpieczaj  konstrukcj  i termoizolacj  dachu przed 

podwiewan  pod pokrycie wod  opadow , a tak e przed przecie-

kami lub wod  skraplaj c  si  pod pokryciem dachowym. W ra-

zie uszkodzenia pokrycia oraz w trakcie prac dekarskich pe nia-

j  rol  tymczasowego zabezpieczenia przed opadami. Dodatkowo 

stanowi  os on  przed kurzem i py ami w czasie d ugoletniej 

eksploatacji dachu. W a ciwie u o one ograniczaj  niebezpiecz-

ne dla drewnianej konstrukcji dachu i termoizolacji skutki kon-

densacji pary wodnej. Poniewa  wilgotna termoizolacja nie spe -

nia swoich funkcji i powoduje nadmierne zu ycia energii na 

ogrzewanie domu, a przeciekaj cy lub zawilgocony dach zagra a

pozosta ym elementom budynku, mo na przyj , e w a ciwie 

u o one membrany dachowe w znacz cym stopniu ograniczaj

zu ycie energii i przed u aj ycie ca emu budynkowi.

Przed zakupem
Kupuj c materia  izolacyjny, warto wybra  produkt o najwy -

szej paroprzepuszczalno ci i trwa o ci, na które ma wp yw gra-

matura materia u oraz jego odporno  na promieniowanie UV. 

Paroprzepuszczalno  dobrej jako ci membran dachowych mie-

ci si  w przedziale 1000–2000 (g/m2/24h) mierzonej w tempera-

turze 23–25°C. 

Pozosta e parametry membran – wytrzyma o  na rozrywa-

nie oraz odporno  na nisk  i wysok  temperatur  nie decydu-

j  o d ugo ci u ytkowania, u atwiaj  jedynie monta  szczególnie 

mniej dok adnym wykonawcom: pozwalaj  na mniej staranne 

ich uk adanie.

Membrany bowiem s  nara one na rozerwanie tylko podczas 

ich uk adania oraz uk adania pokrycia. Pó niej nie ma mo liwo-

ci ich uszkodzenia. 

Si y rozci gaj ce, jakie oddzia ywa  mog  na membran  wsku-

tek dzia ania wiatru czy te  rozsychania si  drewnianej kon-

strukcji dachu, s  tak niewielkie, e nawet ma a elastyczno

membrany wystarczy, by je przenosi a bez szkód. Jedyne zagro-

enia, jakim mo e podlega  MWK, s  zatem zwi zane z pracami 

dekarskimi. 

Im membrana jest mocniejsza, tym atwiej jest dekarzowi j

rozpi  i zamontowa  na niej pokrycie. Samo rozpinanie mem-

brany nie wymaga wielkich si  (wystarczy j  tylko lekko napr -

y ), dlatego wytrzyma o  membran nie musi by  du a. Do 

uszkodze  mo e natomiast doj  wskutek przypadkowych ob-

ci e , na przyk ad upadku narz dzi czy potkni cia si  dekarza. 

Wynika z tego, e nawet najmocniejsza membrana mo e zosta

uszkodzona i jej zwi kszona wytrzyma o  wcale nie gwaran-

tuje niezawodno ci. 
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Uwaga! Wykonawcy cz sto namawia-

j  inwestorów na zakup membrany o du-

ej wytrzyma o ci (czyli „mocnych”), t u-

macz c, e b d  one wtedy bardziej trwa e.

Nie jest to prawd , bowiem jak ju  wspo-

mnieli my wcze niej, trwa o  zale y

przede wszystkim od gramatury membra-

ny (a ta – od jej budowy) i od odporno ci na 

UV, wp ywa te  na ni  jako  u o enia po-

krycia.

Je li pokrycie jest u o one wadliwie, 

wskutek czego ma zbyt wiele szczelin, 

przez które mo e wpada wiat o, promie-

niowanie UV po kilku latach zniszczy ka -

d  MWK. Dlatego wybieraj c rodzaj izo-

lacji dachu, warto poradzi  si  dobrego 

dekarza z do wiadczeniem, który potra-

fi uk ada  i membrany, i pokrycia, i doceni 

znaczenie paroprzepuszczalno ci membra-

ny i nie b dzie namawia  nas na uk adanie 

„mocnych” (dro szych) membran.

Dane teleadresowe wiod cych producen-

tów oraz przyk adowe produkty podajemy na 

str. 132–133.

Membrany wst pnego krycia s  niezb dne 

w dachach, w których trudno wykona

szczeliny wentylacyjne, np. w dachach 

o skomplikowanym kszta cie lub z oknami 

po aciowymi czy lukarnami

Sposób uk adania i cechy materia ów stosowanych na warstwy wst pnego krycia

Rodzaj materia u Sposób uk adania
Paroprzepuszczalno  *

[g/cm2/24 h]

Równowa na folii grubo  powietrza

S
d
**

[m]

Folie wst pnego krycia

(niskoparoprzepuszczalne)

FWK wymagaj  szczeliny wentylacyjnej (dro nej na 

ca ej d ugo ci, maj cej wlot i wylot) oddzielaj cej je 

od termoizolacji

od 20 do 60 od 1 do 3

Membrany wst pnego krycia

(wysokoparoprzepuszczalne)
MWK uk ada si  bezpo rednio na termoizolacj od 1000 do 2000 od 0,004 do 0,08

* w temperaturze 23–25°C i wilgotno ci powietrza 85%

** im mniejsza grubo  równowa nej warstwy powietrza tym lepsza paroprzepuszczalno

Najwa niejszy fachowy monta

Membrany (MWK) mocuje si  na wi bie 

dachowej, dociskaj c je do krokwi kontr ata-

mi. Ich d ugo  powinna odpowiada  szeroko-

ci membrany pomniejszonej o zak ad mi dzy 

kolejnymi jej pasmami (150 cm – ok. 15 cm = 

ok. 135 cm). Do kontr at przybija si aty z roz-

stawem dostosowanym do pokrycia. Kierunek 

uk adania pasm mo e by  trojaki: 

– poziomy – równoleg y do okapu;

– pionowy – prostopad y do okapu: za pomoc

specjalistycznych ta m nale y zakleja  zak ady, 

by zapobiec przeciekom; 

– sko ny – dostosowany do geometrii dachu.

Na kalenicach i naro ach membrany uk ada

si  na zak ad, poniewa  w miejscach tych, pod-

czas uk adania pokrycia, bardzo atwo mo na

membran  uszkodzi  (przytrze  lub przedziu-

rawi ). S  to równie  miejsca, do których atwo 

przedostaje si  woda opadowa.

Okap mo na wykona  na kilka sposobów. 

W miejscu tym musi by  zbudowany wlot do 

szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontr-

aty. MWK powinny by  przyklejane do obró-

bek blacharskich za pomoc  specjalnych ta m

dwustronnych. Najpierw przykleja si  ta m ,

potem uk ada membran , a na ko cu usuwa 

os on  ta my i dociska do niej membran .

Instalacje przechodz ce przez pokrycie da-

chu wymagaj  wyj tkowo starannego uszczel-

nione na po czeniu z MWK. Samo po czenie 

np. nad otworem przygotowanym do przepro-

wadzenia odpowietrzenia instalacji kanalizacyj-

nej (za pomoc  dachówki przej ciowej) oraz 

nad wy azem dachowym, wykonuje si  naj-

cz ciej za pomoc  ta m samoprzylepnych 

ale dodatkowo miejsca te nale y zabezpieczy

rynienk  os onow .

Kosz pokrywa si  membran , zaczynaj c

od u o enia dodatkowego pasma wzd u  linii 

kosza, a kolejne pasma z s siaduj cych po a-

ci uk ada si   z du ym zak adem, np. sko nie 

równolegle do kosza (o kierunku uk adania de-

cyduje dekarz). 
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