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Przestrzeñ pod dachem mo¿e nie byæ
u¿ytkowana. Mamy wtedy do czynie-

nia z nieogrzewanym strychem. Po³aæ da-
chowa zatem nie wymaga izolacji. Wówczas
praktycznie jedyne zagro¿enie zawilgocenia
pochodzi z góry – od wody opadowej: desz-
czowej lub z topniej¹cego œniegu.

Obecnie jednak ma³o kto pozwala
sobie na takie marnowanie miejsca. Po-
³aæ dachowa z regu³y jest izolowana,
a poddasze u¿ytkowane. W elementach
po³aci dachowej mo¿e dochodziæ do
skraplania pary wodnej. Mo¿e ona po-
chodziæ z wnêtrza, co nieod³¹cznie to-
warzyszy przebywaniu w nim ludzi, lub
z zewn¹trz. Skutkiem zawsze bêdzie za-
wilgocenie, sprzyjaj¹ce rozwojowi grzy-
bów pleœniowych.

Nawet najskuteczniejsze sposoby
zapobiegania zawilgoceniu mog¹ jednak
czasem zawodziæ. Dlatego niezale¿nie
od ich stosowania trzeba konstrukcyjne
elementy dachu uodporniæ na korozjê
biologiczn¹.

Szczelnoœæ pokrycia
Przy wykorzystaniu nowoczesnych

materia³ów pokryciowych pe³n¹ szczel-
noœæ zasadniczej czêœci po³aci dachowej
mo¿na osi¹gn¹æ bez wiêkszego trudu. Je-
dyny warunek to stosowanie ich zgodnie
ze sztuk¹. Miêdzy innymi trzeba prze-
strzegaæ zakresu k¹tów nachylenia, przy-
pisanych materia³owi.

I tak wiêkszoœæ pap bitumicznych po-
winno siê uk³adaæ na dachach o nachyle-
niu do 30°. Przy wiêkszym mog¹ one
mieæ sk³onnoœæ do sp³ywania lub od-
kszta³cania siê (fa³dowania) przy silnym
nagrzaniu. Z kolei strzechy trzcinowej
nie nale¿y uk³adaæ przy nachyleniu po³a-
ci mniejszym ni¿ 30°. Chodzi o to, by wo-
da sp³ywa³a jak najszybciej, nie zatrzymy-
wa³a siê. Dachówki ceramiczne nadaj¹ siê
zarówno do dachów prawie p³askich, jak
i mocno nachylonych (zwykle do 60°).
Jednak¿e poni¿ej 20° trzeba stosowaæ kry-
cie podwójne (deskowanie z pap¹ + da-
chówki). Ponadto, przy ma³ych nachyle-
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Rozwój grzybów
pleœniowych zagra¿a

dachowi tak samo jak
pozosta³ym czêœciom

budynku. Aby do tego nie
dosz³o, trzeba zapobie-
gaæ wdaniu siê wilgoci.

SUCHY DACH
Alina Kwapisz i Stanis³aw Stupkiewicz

fot. RuppCeramika
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niach konieczne s¹ bardzo du¿e zak³ady,
z jakimi nak³ada siê dachówki pasa wy¿-
szego na elementy pasa ni¿szego. Zwiêk-
sza to koszt i ciê¿ar pokrycia.

W poprawnie u³o¿onej p³aszczyŸnie
jednolitej do przecieków raczej nie do-
chodzi. Chyba ¿e w wyniku uszkodzenia
mechanicznego. Mo¿e to byæ uderzenie
niesionym przez wiatr konarem, nieuwa¿-
ne st¹panie przy czyszczeniu komina. By-
wa, ¿e wyj¹tkowo silny wiatr wyrywa po-
jedyncze dachówki. To s¹ jednak b¹dŸ
zdarzenia losowe, b¹dŸ b³êdy u¿ytkowa-
nia. Na przeciekanie znacznie bardziej s¹
nara¿one miejsca szczególne. W obiego-
wym powiedzonku budowlanym jest to
ujête zwiêŸle: o szczelnoœci elementu (da-
chu, tarasu, posadzki) w 90 procentach
decyduje 10 procent jego powierzchni.

Do takich miejsc szczególnych nale¿y
zaliczyæ za³amania po³aci – zw³aszcza na-
ro¿niki wklês³e, zwane koszami. St¹d
wniosek, ¿e szczelnoœæ uzyskaæ jest tym
³atwiej, im prostsza bry³a dachu. D¹¿enie
do niej jednak czêsto k³óci siê z oczekiwa-
niami estetycznymi.

Inny przyk³ad to miejsca, w których
po³aæ styka siê z elementami inaczej ni¿ ona
odkszta³caj¹cymi siê pod wp³ywem nie-
uniknionego przecie¿ naporu wiatru czy
zmian temperatury. Mo¿e to byæ np. œciana
lukarny, czyli wystêpu z oknem pionowym.
Ten element spotyka siê coraz rzadziej, wo-
bec upowszechnienia okien po³aciowych.
Styk ich oœcie¿nic z po³aci¹ te¿ zreszt¹ sta-
nowi mo¿liwe Ÿród³o przecieków.

Miejscami zagro¿eñ, których obecno-
œci nie sposób unikn¹æ, s¹ przejœcia przez

dach elementów pionowych: komina,
przewodu wentylacyjnego. Tu w³aœciwe
wykonanie elementów uszczelniaj¹cych
ma znaczenie szczególne. Najczêœciej siê
stosuje tzw. obróbki blacharskie, czyli for-
mowane na miejscu elementy z blachy �.

Inny mo¿liwy element zagro¿ony
przeciekami to po³¹czenie po³aci dacho-
wej ze œcian¹ szczytow¹. Uszczelnia siê je
owiewk¹ wiatrow¹ (wiatrownic¹) �.

Wiêkszoœæ pokryæ sk³ada siê z nie-
wielkich elementów, ³¹czonych na za-

k³ad, bez specjalnego uszczelnienia. Naj-
lepszy przyk³ad to wspomniane ju¿ da-
chówki. Tu kierunek zak³adu jest oczywi-
sty. Wyznacza go kierunek sp³ywu wody,
zawsze z góry na dó³. Inna sytuacja jest
z elementami poziomymi, np. z g¹siora-
mi – korytkowatymi kszta³tkami, przy-
krywaj¹cymi górny styk dwóch po³aci
(kalenicê). Geometrycznie rzecz ujmuj¹c,
mo¿na je uk³adaæ równie dobrze z lewa
w prawo, jak i z prawa w lewo. Trzeba
jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e wiatr wiej¹cy
„pod w³os” bêdzie wodê deszczow¹
wdmuchiwa³ pod g¹siory, a wiêc i pod
pokrycie. Dlatego te elementy nale¿y
uk³adaæ odpowiednio do kierunku wia-
trów przewa¿aj¹cych w okolicy �. Oczy-
wiœcie, przewa¿aj¹cy to nie jedyny. Przy
wietrze przeciwnym pewna iloœæ wody
przedostanie siê pod pokrycie. Ale w³a-
œciwe u³o¿enie g¹siorów pozwoli j¹ ogra-
niczyæ. Mamy tu jeden ze wspomnia-
nych na wstêpie przypadków, kiedy na-
wet poprawne pokrycie dachu nie zapo-
biegnie przedostawaniu siê wody w jego
g³¹b.

Wietrzenie po³aci
W budownictwie jednorodzinnym

zdecydowanie przewa¿aj¹ dachy z kon-
strukcj¹ drewnian¹. Elementem noœnym,
bezpoœrednio wspieraj¹cym po³aæ dacho-
w¹, s¹ w nich krokwie rozmieszczone co
kilkadziesi¹t centymetrów. Izolacjê ciepl-
n¹, najczêœciej z we³ny mineralnej (skal-
nej lub szklanej), zazwyczaj umieszcza siê
w przestrzeniach miêdzy nimi.

Pokrycie niektórych rodzajów uk³ada
siê wprost na nich, stosuj¹c ruszt z ³at
i kontr³at. Czêœciej jednak potrzebna jest
warstwa poœrednia. Jej postaæ zale¿y od ro-
dzaju pokrycia. Przy jednych jest to desko-
wanie, czyli pe³na powierzchnia z desek lub
p³yt (np. ze sklejki wodoodpornej, z p³yt
OSB), mocowana do krokwi. Przy innych,
zamiast lub oprócz odeskowania, mocuje
siê a¿urowy ruszt, zwany o³aceniem. Pod-
stawowym jego sk³adnikiem s¹ poprzeczne
(poziome) listwy noœne, na których opiera
siê elementy pokrycia, np. dachówki. Te li-
stwy tradycyjnie nazywa siê ³atami. St¹d
termin „o³acenie”. Najczêœciej s¹ one drew-
niane. Producenci pokryæ z blach powleka-
nych dostarczaj¹ ³aty metalowe.

Przy takim prostym uk³adzie miêdzy
izolacj¹ a pokryciem powstaj¹ wolne prze-
strzenie, od góry i do³u ograniczone ³ata-
mi. Ogranicza to lub ca³kiem uniemo¿li-
wia odprowadzanie wilgoci. Jej groma-
dzenie siê zaœ jest nieuniknione. Powie-
trze, obecne w we³nie i wokó³ niej, zawsze
zawiera pewn¹ iloœæ pary wodnej, która
podczas nocnego ch³odu, a tym bardziej
zimowego mrozu, siê skrapla. Powsta³a
woda ulatuje znacznie oporniej ni¿ siê po-
jawia. Skutki s¹ oczywiste. W³aœnie aby
temu zapobiec, trzeba umo¿liwiæ swobod-
ny przep³yw powietrza w przestrzeni miê-
dzy we³n¹ i pokryciem.

� Obróbka blacharska komina; nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e w górnej czêœci ko³nierza elementy po-
krycia nachodz¹ na ko³nierz, w dolnej znajduj¹
siê pod nim

� U³o¿enie g¹siorów, ograniczaj¹ce wdmu-
chiwanie pod nie wody deszczowej

� Os³oniêcie styku po³aci dachowej ze œcian¹
szczytow¹ przewa¿aj¹cy

kierunek wiatru

g¹sior wiatrownica

O szczelności elementu (dachu, tarasu, posadzki) w 90 pro−
centach decyduje 10 procent jego powierzchni
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Wspomniane ³aty metalowe s¹ zaopa-
trzone w szereg otworów, przez które po-
wietrze mo¿e przep³ywaæ �. Jednak i w
tym przypadku uznaje siê, ¿e to za ma³o.
Dlatego poziome ³aty uk³ada siê na kontr-
³atach: listwach o gruboœci zwykle 2,5-
3,5 cm, u³o¿onych równolegle do krokwi.
W odró¿nieniu od ³at s¹ elementami nie-
noœnymi, lecz odleg³oœciowymi (dystan-
sowymi). Maj¹ zapewniæ odstêp miêdzy
s¹siaduj¹cymi warstwami konstrukcyjny-
mi �. Przestrzeñ miêdzy nimi nazywa siê
pustk¹ powietrzn¹ lub szczelin¹ wentyla-
cyjn¹.

Do sprawnego odprowadzania wilgo-
ci nie wystarczy swobodny przep³yw po-
wietrza w obrêbie szczeliny wentylacyj-
nej. Musi ono mieæ tak¿e zapewniony do-
p³yw od do³u i wyprowadzenie u góry.
Dlatego pustka powietrzna musi byæ
otwarta u do³u, przy okapie, oraz u góry,
przy kalenicy. To drugie miejsce wymaga

specjalnych rozwi¹zañ, by do szczeliny
wentylacyjnej nie dostawa³a siê woda opa-
dowa. Dó³ szczeliny nie sprawia k³opotów
konstrukcyjnych, ale ³atwo tam o jej za-
tkanie podczas tynkowania.

Przelotowoœæ szczeliny wentylacyjnej
mog¹ ograniczaæ ró¿ne przeszkody, np.
trzon kominowy. Dlatego zachodzi cza-
sem koniecznoœæ zapewnienia dodatko-
wych punktów dop³ywu powietrza w ró¿-
nych punktach po³aci. W przypadku po-
krycia dachówkowego funkcjê tê pe³ni¹
specjalne elementy – dachówki wentyla-
cyjne �. Wygl¹dem odbijaj¹ one od resz-
ty, wp³ywaj¹ wiêc na wygl¹d po³aci. Zda-
rza siê zatem, ¿e s¹ rozmieszczane nie we-
d³ug potrzeb, lecz zgodnie z oczekiwania-
mi estetycznymi. To zaœ nie zawsze idzie
w parze.

Pozostawienie pustki powietrznej,
otwartej u do³u i u góry, ma swoje wady.
Silne porywy wiatru mog¹ do niej wpro-
wadzaæ wodê opadow¹, wydmuchiwaæ
izolacjê. Zapobie¿enie temu znacznie
komplikowa³o budowê poszycia. K³opot
ten w du¿ej mierze pozwala zmniejszyæ
stosowanie specjalnych paroprzepuszczal-
nych folii dachowych, zwanych te¿ folia-
mi wstêpnego krycia (FWK). Przepusz-
czaj¹ one parê wodn¹, zarazem jednak sta-
nowi¹ przegrodê wodoszczeln¹. Folia taka
zatem chroni przed przenikaniem wody
przeciekaj¹cej przez miejscowe nieszczel-
noœci pokrycia lub powsta³ej ze skrople-
nia pary wodnej, umo¿liwiaj¹c odparowa-

nie wilgoci z materia³u izolacyjnego. Po-
nadto chroni ten materia³ przed wydmu-
chaniem przez wiatr.

Folia dobrego gatunku, o du¿ej wy-
trzyma³oœci na rozerwanie i odporna na
promieniowanie nadfioletowe, mo¿e na-
wet do pó³ roku s³u¿yæ jako pokrycie cza-
sowe.

Paroprzepuszczalnoœæ FWK okreœla
siê przez iloœæ pary, jaka przez 1 m2 folii
przenika w ci¹gu jednej doby (g/m2/24 h).
Do wartoœci, podawanych przez produ-
centa, nale¿y podchodziæ ostro¿nie. Po-
miarów bowiem dokonuje siê w ró¿nych
warunkach. Mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e folia
o przepuszczalnoœci nominalnej 3000 mo-
¿e siê pod tym wzglêdem specjalnie nie
ró¿niæ od folii o przepuszczalnoœci 1500.

Drug¹ istotn¹ cech¹ FWK jest wy-
trzyma³oœæ. Podaje siê j¹ w niutonach (N),
osobno na rozerwanie wzd³u¿ne, osobno
na poprzeczne. Niektórzy wytwórcy po-
daj¹ te¿ wytrzyma³oœæ na rozerwanie na
gwoŸdziu. Du¿ej paroprzepuszczalnoœci
towarzyszy zwykle niska wytrzyma³oœæ
i na odwrót. Nie jest to zale¿noœæ bez-
wzglêdnie obowi¹zuj¹ca. Niemniej przy
wyborze folii trzeba rozstrzygn¹æ, która
z cech jest istotniejsza.

Wprowadzenie FWK znakomicie
uproœci³o konstrukcjê poszycia. Nie zwol-
ni³o jednak od koniecznoœci pozostawie-
nia szczeliny wentylacyjnej.

Folia o paroprzepuszczalnoœci niskiej,
rzêdu 20-25, s³abo odprowadza wilgoæ
znad materia³u izolacyjnego. Niewiele siê
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� £ata metalowa z otworami wentylacyjnymi

� Dziêki kontr³atom powstaje szczelina wentylacyjna, któr¹ powietrze przep³ywa miêdzy izolacj¹
i pokryciem

� Dachówka wywietrznikowa umieszczona
w pokryciu; w okienku – dachówka szczelino-
wa, o znacznie mniejszej powierzchni wentyla-
cyjnej (fot. Braas)

kontr³aty

³aty

folia

we³na



pod tym wzglêdem ró¿ni od np. odesko-
wania obitego pap¹. W takim przypadku
zatem miêdzy we³n¹ i FWK trzeba pozo-
stawiæ szczelinê, umo¿liwiaj¹c¹ wentylo-
wanie materia³u izolacyjnego. Aby j¹ uzy-
skaæ, stosuje siê p³yty we³ny gruboœci nie-
co mniejszej ni¿ wysokoœæ krokwi. Druga
szczelina, nad foli¹, w przestrzeniach
miêdzy kontr³atami, wentyluje pokrycie
od spodu �.

FWK o paroprzepuszczalnoœci 1000
i wiêkszej praktycznie nie zatrzymuje
wilgoci ulatniaj¹cej siê z we³ny. Wystarcza
zatem jedna szczelina, nad FWK. Mate-
ria³ izolacyjny mo¿e wype³niæ ca³¹ prze-
strzeñ miêdzy krokwiami �.

Przy pokryciu mocno siê nagrzewaj¹-
cym, np. ciemnego koloru blachach po-
wlekanych, pustka powietrzna nad FWK
ma dodatkowe znaczenie. Chroni miano-
wicie foliê przed szkodliwym przegrza-
niem siê.

Mikroperforacja lub struktura w³ókni-
sta, którym FWK zawdziêczaj¹ swoje

szczególne mo¿liwoœci, maj¹ w³aœciwoœci
niesymetryczne wzglêdem p³aszczyzny ar-

kusza. Oznacza to, ¿e inaczej dzia³aj¹ w jed-
n¹ stronê, inaczej w drug¹. Wa¿ne wiêc, aby
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� Wentylowanie z u¿yciem FWK o niskiej paroprzepuszczalnoœci

	 Poprawne u³o¿enie folii paroprzepuszczalnej, napisami do góry (fot. Dorken Delta Folie)

� Wentylowanie z u¿yciem FWK o wysokiej paroprzepuszczalnoœci

kontr³ata
FWK

FWK

pokrycie

we³na szklana

wlot pod foliê, nad we³nê

wlot nad foliê pod pokrycie

³ata
pokrycie

wentylacja pokrycia

wentylacja we³ny

krokiew

we³na szklana

folia paroszczelna

kontr³ata
FWK

FWK

pokrycie

we³na szklana

wlot nad foliê pod pokrycie

³ata
pokrycie

szczelina wentylacyjna

krokiew

we³na szklana

folia paroszczelna
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je uk³adaæ w³aœciw¹ stron¹ do góry. Z zasa-
dy jest to strona z nadrukiem 	.

Niezale¿nie od zapewnienia wentylacji
materia³u izolacyjnego trzeba staraæ siê
ograniczyæ dostêp pary do niego. Dlatego
z zasady od strony wnêtrza pokrywa siê go
foli¹ paroszczeln¹. Jednak nigdy nie odcina
ona ca³kowicie dop³ywu wilgoci do we³ny.

Impregnacja drewna
Nawet przy najlepszej ochronie

i wentylacji po³aci dachowej dostaje siê
do niej wilgoæ. Po jakimœ czasie siê ulat-
nia. Zanim jednak to nast¹pi, mo¿e dojœæ
do rozwoju czynników biologicznych
niszcz¹co wp³ywaj¹cych na drewno,
w tym grzybów i pleœni. Podatnoœæ na te
zagro¿enia jest mniejsza w wypadku ma-
teria³u dobrej jakoœci, odpowiednio wysu-
szonego. Zawsze jednak pozostaje.

Ochronie drewna przed tym zagro¿e-
niem s³u¿y impregnacja – nas¹czanie od-
powiednimi preparatami chemicznymi.
Spoœród kilku ich rodzajów obecnie naj-
czêœciej siê stosuje tzw. preparaty solne –
wygodne w u¿yciu, wydajne i tanie. Zwy-
kle s¹ barwione, zabarwiaj¹ wiêc tak¿e
drewno. Pozwala to od razu rozpoznaæ
elementy zaimpregnowane. Ponadto, po
przeciêciu elementu kontrolnego widaæ,
jak g³êboko wnikn¹³ preparat.

Dodatkow¹ zalet¹ œrodków solnych
jest, ¿e zwiêkszaj¹ ognioodpornoœæ drew-
na. Mog¹ jednak przyœpieszaæ korozjê sta-
li. Jeœli wiêc dach ma byæ pokryty blach¹,
mo¿e zajœæ koniecznoœæ u¿ycia któregoœ
z impregnatów olejowych, od których siê
ostatnio raczej odchodzi. Odpowiedni¹
informacjê powinien podaæ producent
pokrycia.

Impregnowaæ mo¿na ró¿nymi meto-
dami. Najpewniejsze – pró¿niowo-ciœnie-
niowa i k¹pieli gor¹co-zimnych – na bu-
dowie domu jednorodzinnego s¹ nie do
wykorzystania. Z pozosta³ych (malowa-
nie, natrysk, moczenie) za najskuteczniej-

sz¹ mo¿na uznaæ k¹piel zimn¹. Jej prze-
prowadzenie nie sprawia wiêkszych k³o-
potów. Wykopuje siê niezbyt g³êboki rów
d³ugoœci nieco wiêkszej ni¿ najd³u¿szy
element. Nastêpnie wyk³ada go piaskiem
lub we³n¹ skaln¹. Na takim pod³o¿u roz-
œcie³a siê kilka warstw grubej folii, np.
ogrodniczej. Powstaje rodzaj baseniku.
Nape³nia siê go œrodkiem impregnuj¹-
cym. Zabezpieczane elementy zanurza siê
w nim na czas podany przez wytwórcê.
Zale¿y on od gruboœci elementu. W wy-
padku 5-cm krokwi zwykle wystarcza kil-
ka godzin. Aby belki nie wyp³ywa³y, ob-
ci¹¿a siê je np. kamieniami 
.

Impregnacji nale¿y te¿ poddaæ przy-
najmniej ³aty, a najlepiej tak¿e pozosta³e
elementy wiêŸby. Przeprowadzaæ j¹ nale-
¿y przed wbudowaniem elementu.

Po zakoñczeniu prac trzeba pozosta³¹
ciecz zebraæ dok³adnie i uwa¿nie, by nie
skaziæ ni¹ ziemi. Pojawiaj¹ siê wprawdzie
coraz nowsze preparaty, w których silnie
toksyczne sole chromu zastêpuje siê
zwi¹zkami miedzi czy boru. Jednak one
te¿ nie s¹ dla œrodowiska ca³kiem obojêt-
ne. Ponadto te preparaty zazwyczaj sporo
kosztuj¹. Przy pracy z impregnatami ko-
nieczna jest te¿ daleko id¹ca ostro¿noœæ
pod wzglêdem bezpieczeñstwa osobiste-
go. Konkretne wskazówki s¹ podawane
na opakowaniu preparatu.

Zabezpieczanie drewna to czynnoœæ
doœæ ¿mudna i k³opotliwa. Mo¿na jej
unikn¹æ, kupuj¹c znacznie dro¿sze goto-
we elementy ju¿ zaimpregnowane. Trzeba
jednak mieæ na uwadze, ¿e zgodnie z wy-
mogami prawa budowlanego (i zdrowym
rozs¹dkiem) drewno musi zostaæ impre-
gnowane po dociêciu na wymiar. W prak-
tyce zatem w grê wchodz¹ tylko komplet-
ne wi¹zary (kratownice), które przy u¿y-
ciu ¿urawia unosi siê i stawia w odpo-
wiednim miejscu.

Wszelkie elementy z drewna, a tak¿e
z materia³ów drewnopochodnych, nie

mog¹ siê bezpoœrednio stykaæ z murem.
Nale¿y je oddzieliæ odpowiedni¹ izolacj¹
przeciwwilgociow¹.                                  �
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 Impregnowanie elementów wiêŸby w k¹pieli zimnej

Firmy:

Folie paroprzepuszczalne

AKE
(42) 213 11 20 www.ake.com.pl

CEMEX
(22) 755 83 94 www.cemex.komar.com.pl

CB
(77) 451 35 91 www.cb.com.pl

DORKEN DELTA FOLIE
(22) 664 00 05 www.ddf.pl

DUPONT POLAND (TYVEK)
(22) 320 09 00 www.tyvek.pl

EDAL

(22) 611 11 96 www.edal.com.pl

FOLIAREX
(61) 813 40 65 www.foliarex.com.pl

GRILTEX POLSKA
(61) 816 17 50 www.griltex.com

ICOPAL
(43) 823 41 11 www.icopal.com

JUBOX
(12) 276 38 20 www.jubox.pl

MARMA POLSKIE FOLIE
(17) 850 66 00 www.marma.com.pl

OŒRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
PRZEMYS£U RAFINERYJNEGO

(24) 365 38 87 www.obr.pl

SAINT GOBAIN ISOVER POLSKA
(32) 339 63 00 www.isover.pl

TOPFOL
(61) 826 52 90 www.topfol.pl

URSA
(32) 262 20 73 www.ursa.pl

We³na mineralna

PAROC POLSKA
(52) 568 21 90 www.paroc.pl

ROCKWOOL POLSKA
(68) 385 01 31 www.rockwool.pl

SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA
(32) 339 63 00 www.isover.pl

URSA POLSKA
(32) 262 20 73 www.ursa.pl

Co, za ile:

we³na mineralna do ocieplania dachu – ok.
1,5 z³/m2 na ka¿dy 1 cm gruboœci;
folia wysokoparoprzepuszczalna – 5-7 z³/m2;
folia niskoparoprzepuszczalna – 4-6 z³/m2.

Info Rynek


