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A
daptacja poddasza na cele mieszkal-

ne umo liwia oszcz dne i racjonalne

wykorzystanie wzniesionej wcze niej

kubatury. Warto jednak pami ta , e

przedsi wzi cie to wi e si  z pewnym ry-

zykiem, podczas prac adaptacyjnych a-

two bowiem o pope nienie b dów, które

mog  sprawi , e ycie pod dachem nie

b dzie ani wygodne, ani op acalne.

ZYSK NA POCZ TEK
Ilo  miejsca, jakim b dziemy dyspono-

wali na poddaszu zale y przede wszyst-

kim od kszta tu dachu 1:

niewiele – pod dachem czterospado-

wym, poniewa  powierzchni  z ka dej

strony ograniczaj  skosy po aci, jest

wi c ona znacznie mniejsza od po-

wierzchni parteru;

wi cej – pod dachem dwuspadowym. Na

wielko  takiej powierzchni wp ywaj  m.in.

rodzaj wi by dachowej, k t nachylenia po-

aci i wysoko cianek kolankowych;

najwi cej – pod dachem mansardo-

wym (jak na zdj ciu wy ej), którego kon-

strukcja stwarza najlepsze warunki do za-

gospodarowania.
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najlepiej
pod dachem

1 Dach o ppo aciach nnachylonych ppod kk tem 445°: aa) cczterospadowy, ooparty nna sstropie;

b) ddwuspadowy ooparty nna ciankach kkolankowych o wwysoko ci 11 mm.

fot. VVelux

Obecnie ceny nieruchomo ci rosn  w rekordowym

tempie, szczególnie mieszka  w najwi kszych

miastach Polski. St d te  coraz ch tniej szukamy

sposobów, jak skorzysta  z tego, co mamy

na wyci gni cie r ki. Bo ena MModzelewska

a) b)

15 m 10 m
15 m 10 m

powierzchnia cca ego ppoddasza: 150 m2

powierzchnia oo wwysoko ci sstania 22 mm: 66 mm2

powierzchnia cca ego ppoddasza: 150 m2

powierzchnia oo wwysoko ci sstania 22 mm: 120 mm2

pe nowarto ciowa

przestrze

(wysoko  stania 2 m)
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ROZS DNIE I WYGODNIE
Uk ad wn trz na poddaszu powinien

by  starannie przemy lany. Im wi ksz

symetri  uda si  osi gn , tym lepiej.

Korzystne jest na przyk ad ulokowanie

sypialni przy cianach szczytowych pod

kalenic  dachu, nie za  rozdzielanie ich

cian  ustawion  w jej p aszczy nie. Na-

le y te  stara  si , by przestrzeni – ogra-

niczonej skosami dachowymi – przesad-

nie nie zabudowa , atwo wtedy o efekt

ciasnych i przyt aczaj cych wn trz.

Umeblowanie poddasza równie  powin-

no by  odpowiednio wcze nie przemy-

lane, by w miar  mo liwo ci wyelimi-

nowa  niebezpiecze stwo uderzania

g ow  o pochy  po a , na przyk ad

podczas wstawania z ó ka. Na podda-

szu cz sto potrzebne s  meble wykona-

ne na zamówienie, szczególnie je li

chcemy zagospodarowa  najni sz  prze-

strze  pod skosami – t , której wyso-

ko  nie przekracza 1,5 m 2. W takich

miejscach sprawdzaj  si  wbudowane

schowki i szafki z g bokimi pó kami

czy szufladami. Poniewa  dost p do ta-

kich miejsc jest wyra nie utrudniony,

nale y pami ta , by traktowa  je jako

powierzchni  magazynow , czyli tak ,

która nadaje si  przede wszystkim do

przechowywania rzadko u ywanych

przedmiotów.

Oprócz zagospodarowania zakamarków

trzeba przewidzie  dostateczn  ilo

miejsca na sta e, intensywnie eksploato-

wane wyposa enie oraz codzienn  ko-

munikacj .

DROGA NA SZCZYT
Optymalne jest usytuowanie wej cia na

schody w bliskim s siedztwie holu lub

korytarza, czyli tzw. strefy wej ciowej.

Schody umieszczone przy cianie ze-

wn trznej i w górnym biegu w przybli e-

niu równoleg e do skosu (bieg dopaso-

wany do spadku po aci) racjonalnie za-

gospodarowuj  niepe nowarto ciowy ob-

szar. Na pewno nale y zadba , by nie za-

bra y najwy szej, czyli najlepszej prze-

strzeni pod dachem ani nie zmusza y

wchodz cych po schodach do schylania

g owy.
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2 Pod ciank

o oodpowiedniej

wysoko ci

zmieszcz  ssi :

a) 00,7 mm –– spo-

radycznie uu y-

wane pprzed-

mioty;

b) 11 mm –– ó ko;

c) 11,5 mm –– biur-

ko, pprzy kktórym

mo na sswobod-

nie sstan ;

d) 22 mm –– wi k-

szo  mmebli

a) b)

c) d)

0,
7 

m
1,

5 
m

1 
m

2 
m

Konstrukcja krokwiowa

Niewielka rozpi to maksymalna (7 m) oraz

oparcie krokwi bezpo rednio na stropie daj

niezbyt du  powierzchni  mo liw  do zago-

spodarowania i wygodnej komunikacji. 

Rozpi to  ddo 77 mm

Konstrukcja krokwiowo-jj tkowa

Je li ma du  rozpi to  (np. 11 m), pozwala

otrzyma  sufit poddasza pod wysoko usytu-

owanymi j tkami. Dzi ki temu praktycznie

unika si  zmian w konstrukcji dachu. 

Rozpi to  ddo 111 mm

Konstrukcja pp atwiowo-kkleszczowa

Nie powinna przysporzy  zmartwie  inwestoro-

wi, zw aszcza, je li b dzie podparta ciankami

kolankowymi umo liwiaj cymi zagospodarowa-

nie niemal 100% powierzchni poddasza.

Rozpi to  ood 111 mm

pe ne deskowaniepokrycie dachu

ciana no nastrop

mur ata

krokiew

j tka

wiatrownica

Jaka wwi ba ddachowa ttakie ppoddasze

ciana

no na

krokiew

wiatrownica pod oga z desek

pe ne deskowaniepokrycie dachu

belka stropowa

pe ne deskowaniepokrycie dachu

ciana no na strop

p atew stropowa

s up miecz

kleszcze

p atew

po rednia

krokiew
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W rzeczywisto ci podczas adaptacji pod-

dasza schody najcz ciej pojawiaj  si

w salonie, bo do o enie ich w takim miej-

scu zwykle jest najprostsze. O rodzaju

i kszta cie schodów najcz ciej przes dza

to, ile miejsca mo na na nie przeznaczy

oraz wielko  i kszta t otworu, który mo -

na zrobi  w stropie.

Ma o miejsca zajmuj  gotowe schody

o lekkiej konstrukcji z drewna lub meta-

lu, które przywozi si  do domu w elemen-

tach do z o enia 6. Niestety, najcz ciej

takie schody s  strome, maj  ma  szero-

ko  biegu i w skie stopnie. Do wyboru

mamy schody:

policzkowe – kszta tem cz sto przypo-

minaj  tradycyjne elbetowe; tak jak one

mog  by  jedno- lub dwubiegowe albo za-

biegowe;

modu owe – sk adaj  si  z segmentów

zwanych modu ami; maj  samono n

konstrukcj , ich stopnie s  podparte

w jednym punkcie;

kr cone – maj  kszta t ko a lub kwa-

dratu, zajmuj  zwykle mniej miejsca ni

schody policzkowe czy modu owe. Najlep-

sze do adaptacji poddaszy w ju  zamiesz-

kanych domach, bo zajmuj  bardzo ma o

T E M A T  N U M E R U

3 Sk adane sschody nna sstrych, kktóry mmo na wwygo-

spodarowa  nnad ccz ci  mmieszkaln  ((fot. MMyzyk)

4 Na sschody kkr cone nnajcz ciej ppotrzebny jjest

okr g y ootwór ww sstropie ((fot. RRintal)

REKLAMA
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miejsca i wymagaj  niedu ego otworu

w stropie. S  jednak do  niewygodne

i trudno wnosi  po nich du e przedmioty;

sk adane – niewygodne, za to nie zaj-

muj  miejsca w pomieszczeniach, bo po

z o eniu chowaj  si  w specjalnej skrzyni.

Z pewno ci  przydadz  si  tam, gdzie

dach jest na tyle wysoki, by nad podda-

szem u ytkowym znalaz o si  miejsce na

cz  nieu ytkow .

Schodów elbetowych zwykle si  nie wy-

konuje, bo trudno je po czy  z istniej -

cymi cianami i stropami, ponadto beto-

nowanie jest zbyt uci liwe w zamieszka-

nym domu.

Uwaga! Aby podczas prac adaptacyjnych

mo na by o wygodnie dosta  si  na pod-

dasze, wnosi  du e i ci kie przedmioty,

warto zrobi  schody tymczasowe, o które

nie trzeba b dzie dba . Schody sta e naj-

lepiej montowa  pod koniec prac wyko -

czeniowych, zw aszcza je li maj  to by

schody kr cone.

WYPE NIONE WIAT EM
Najcz ciej poddasza do wietla si  okna-

mi po aciowymi, instalowanymi w ró -

nych miejscach i na ró nej wysoko ci. Ta-

kie okna powinny korzystnie o wietla

pomieszczenia, umo liwia  wietrzenie i –

je li to mo liwe – zapewnia  kontakt

wzrokowy z otoczeniem. Dost p do okna

powinien by atwy, a otwarte nie mo e

utrudnia  poruszania si  po pomieszcze-

niu.

Najlepiej je li okno dachowe znajduje

si  na tej samej wysoko ci co okno tra-

dycyjne, czyli 1-1,2 m od pod ogi, bo to

zapewnia dobre do wietlenie i pozwala

na monta  standardowego grzejnika

pod oknem. Oczywi cie, je li nie uda

si  nam spe ni  tego warunku, okno

mo na zamontowa  wy ej. Otwieranie

i zamykanie wysoko umieszczonych

okien u atwiaj  specjalne dr ki stero-

wane elektrycznie, ale to ostatnie roz-

wi zanie zwi ksza koszt inwestycji.

Naj atwiej zamontowa  okno, którego

o cie nica mie ci si  mi dzy krokwiami

lub jest nieznacznie szersza – nie wi cej

ni  o 4 cm. Monta  szerokich okien wy-

maga zmian w konstrukcji dachu. 

Nad i pod otworem pod takie okno,

w miejscu przeci tych krokwi, montuje

si  tzw. wymiany, które przenosz  ob-

ci enia z krokwi przeci tych na niena-

ruszone.

Z miejsca, w którym ma by  zamonto-

wane okno po aciowe, nale y usun

pokrycie dachowe oraz – je li s  – war-

stwy izolacji. Monta  okna rozpoczy-

na si  od o cie nicy, wokó  której uk a-

da si  ko nierz uszczelniaj cy dostoso-

wany do pokrycia dachowego (p askie-

go lub profilowanego). Na koniec trzeba

uzupe ni  pokrycie dachu.

Podobnie jak przez pionowe okna

w cianach, równie  przez po aciowe

ciep o ucieka najszybciej i dlatego nie

warto przesadza  z ich liczb . Poza tym

istniej ca wi ba dachowa mo e nie pora-

dzi  sobie ze zbyt du ym obci eniem.

O ile zim  mi e s  promienie s oneczne

wpadaj ce przez dach, latem mog  sta

si  prawdziwym utrapieniem. Do

ochrony przed s o cem mamy akcesoria

montowane zarówno wewn trz (rolety

standardowe, ca kowicie zaciemniaj ce,

plisowane, aluzje), jak i na zewn trz

pomieszcze  (markizy i rolety ze-

wn trzne). W domach zbudowanych

w s siedztwie lasu czy terenów podmo-

k ych niezast pione s  moskitiery, które

w niewielkim stopniu ograniczaj  wi-

doczno .
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6 Schody oodpo-

wiednie ddo aadap-

tacji ppoddasza, bbo

nie zzajmuj  wwiele

miejsca: aa) mmodu-

owe ttypu ssamba;

b) kkr cone

5 Nachylenie bbiegu

schodów ddopasowane

do nnachylenia ppo aci

dachu nnie zzmusza ddo

pochylania gg owy

podczas pporuszania ssie

po sschodach

a)

b)

MONTA  OOKNA AA KKONSTRUKCJA DDACHU

Rozmieszczenie okien po aciowych powinno by  starannie zaprojektowane – zbyt du a ich liczba lub

zbyt du e wymiary mog  spowodowa  nie tylko nadmierne do wietlenie poddasza, ale te  znaczne

os abienie konstrukcji dachu. Je li to mo liwe, warto wi c zadba , by wielko  okien umo liwia a jak

najprostszy monta , na przyk ad mi dzy krokwiami, bez potrzeby ich przecinania.

O cie e ookna dda-

chowego mmocuje si

– zza ppomoc  kk tow-

ników –– do kkrokwi

lub ddo at

(fot. FFakro)

Sposoby nna oosadzenie ookna ww wwi bie ddachowej

a) pogrubienie krokwi – okno nieznacznie mniejsze od ich rozstawu

b) nadbicie wyci tej krokwi – okno nieznacznie wi ksze od ich rozstawu

c), d) zastosowanie wymianów – okno znacznie mniejsze lub wi ksze od rozstawu krokwi

a) b) c) d)
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Okno w cianie szczytowej, z jednej

strony, jest bardzo dobrym rozwi za-

niem, poniewa pozwala na monta  tra-

dycyjnej stolarki, z drugiej za  wi e si

z wykuwaniem otworu w murze, a jego

walory u ytkowe s  ograniczone –

oknem pionowym mo na do wietli  tyl-

ko „p ytkie” pomieszczenie.

OTULONE
Poddasze, podobnie jak reszta domu,

powinno by  jak najlepiej chronione

przed stratami ciep a. W tym celu dach

zazwyczaj ociepla si  przynajmniej

20-centymetrow  warstw  izolacji 8.

Ocieplenie najlepiej uk ada  krzy owo

w dwóch warstwach: mi dzy krokwiami

i – je li to mo liwe – pod nimi, bez dru-

giej warstwy ocieplenia wzd u  krokwi

tworz  si  bowiem mostki termiczne.

Grubo  ocieplenia mo e si  równa

wysoko ci krokwi tylko wtedy, je li pod

pokryciem u o ono foli  wysokoparo-

przepuszczaln . Je eli zastosowano foli

niskoparoprzepuszczaln  lub na dachu

zastosowano szczelne pokrycie (np. da-

chówk  bitumiczn ), mi dzy poszyciem

dachu a górn  p aszczyzn  warstwy izo-

lacji termicznej nale y zostawi  szczeli-

n  wentylacyjn . Jej grubo  powinna

wynosi  kilka centymetrów – tym wi -

54
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AKCESORIA DDO OOKIEN DDACHOWYCH

Wi kszo  okien dachowych jest fabrycznie przystosowana do monta u osprz tu u atwiaj cego ich u ytkowanie. Niektóre z takich akcesoriów

mo na kupi  w dowolnym momencie i zamontowa  samodzielnie (np. rolety wewn trzne). O innych trzeba  zdecydowa  odpowiednio wcze niej,

bo musz  by  one  zamontowane w fabryce i dostarczone na budow  razem z oknem.

c) ffot. VVelux

e) ffot. FFakrod) ffot. FFakro

a) ffot. VVelux b) ffot. VVelux

f) ffot. FFakro

g) ffot. VVelux h) ffot. FFakro i) ffot. RRoto FFrank OOkna DDachowe

7 wietlik ddachowy tto ddobry ssposób nna do wietlenie miejsc, ww kktórych nnie mmo na zzamontowa  ookna

po aciowego; zz llewej - pprzekrój pprzez ddach ((fot. VVelux)

Wewn trzne

Do ca kowitej ochrony przed s o cem

przeznaczone s rolety zzaciemniaj ce (a, bb)

poruszaj ce si  w prowadnicach stanowi -

cych dodatkowe uszczelnienie.

Do cz ciowej ochrony przed promieniami

s onecznymi s u :

– rolety sstandardowe,

– rolety pplisowane (c),

– aluzje (d).

Przed muchami, mami i komarami zabez-

pieczaj moskitiery (e) – siatki o niewielkich

oczkach, przez które nie mo e przecisn

si aden owad, a które w nieznacznym

stopniu ograniczaj  dop yw wiat a dzienne-

go. Monta  moskitiery nie wyklucza zastoso-

wania innych akcesoriów, na przyk ad role-

ty wewn trznej.

Zewn trzne

Tak  sam  rol  jak rolety wewn trzne

pe ni markizy, które dost pne s  zarów-

no w formie tradycyjnej (f) (markiz

zaczepia si o haczyki znajduj ce si  na

dole okna), jak i nowoczesnej (g) (markiza

porusza si  w prowadnicach i jest stero-

wana automatycznie).

Ochron  przed nadmiernym przegrzewa-

niem i ha asem zapewniaj rolety

zewn trzne (h, ii).
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cej, im d u sza jest po a  dachowa, im mniejsze jest jej nachylenie

i im wi cej jest za ama  na d ugo ci po aci. Aby szczelina wenty-

lacyjna umo liwia a usuwanie z izolacji pary wodnej, trzeba zosta-

wi  otwory wlotowe pod okapem (w podbitce dachowej) oraz otwo-

ry wylotowe w górnej cz ci po aci (np. w kalenicy).

We na uk adana mi dzy krokwiami powinna by  przyci ta na

szeroko  oko o dwóch centymetrów wi ksz  ni  wynosi ich roz-

staw – upchni ta mi dzy nimi rozpr y si  i dok adnie wype ni

przestrze . Uk adanie we ny rozpoczyna si  od okapu, a ka dy na-

st pny fragment dok adnie dociska do wcze niej zamontowanego,

dzi ki czemu na po czeniach nie powstaj  mostki termiczne. Po-

zostawienie mi dzy p ytami izolacyjnymi przerw mo e doprowa-

dzi  do zawilgocenia p yt gipsowo-kartonowych podczas mrozów.

Izolacja cieplna musi by  zabezpieczona nie tylko od góry

– przed przeciekami, lecz tak e od do u – przed par  wodn

nap ywaj c  z wn trza domu 9. Zdania fachowców na temat 

stosowania paroizolacji s  podzielone, jedni twierdz , e trzeba j

uk ada  na ca ym poddaszu, inni, e tylko w wilgotnych

pomieszczeniach. Mimo tej ró nicy twierdz  jednog o nie, e paro-

izolacja musi by  niezwykle staranie u o ona, bo ewentualne nie-

szczelno ci szkodz  bardziej ni  jej brak – w miejscach gdzie s

niedoróbki intensywnie zawilgaca si  ocieplenie i konstrukcja

dachu.

OGRZANE
Niektóre prace insta-

lacyjne s  prowadzone

jednocze nie z inny-

mi robotami, na przy-

9 Folia paroizolacyjna pprzezna-

czona do oochrony oocieplenia ood

wewn trz

(fot. BBBA NNonwovens/CB)

Dach bbez ffolii ddachowej

(z ppe nym ddeskowaniem)

Szczelin  wentylacyjn  zostawia si  mi dzy

ociepleniem a deskowaniem. W tym celu mi -

dzy krokwiami rozci ga si  drut wi za kowy.

Dach zz ffoli  ddachow

Je li pokrycie dachowe nie jest szczelne, trzeba zastosowa  foli  dachow  wysokoparoprze-

puszczaln , któr  w istniej cym dachu uk ada si  mi dzy krokwiami. Zamocowanie folii jest

mo liwe dzi ki listwom (dystansowej i dociskowej) przybitym do boków krokwi. W takiej sytu-

acji szczelina wentylacyjna znajduje si  nad foli  dachow .

8 Poddasze uu ytkowe

najcz ciej oociepla ssi

we n  mmineraln

(fot. RRockwool)

krokiew

drut wi za kowy

ocieplenie (dwie warstwy)

pe ne deskowanie

szczelne pokrycie

dachu

szczelina

wentylacyjna

krokiew listwa dociskowaocieplenie

mi dzy krokwiami

nieszczelne

pokrycie dachu
listwa

dystansowa

ata

szczelina wentylacyjna

folia wysoko-

paroprzepuszczalna

krokiew

nieszczelne

pokrycie dachu

ata

listwa

dystansowafolia wysoko-

paroprzepuszczalna

ocieplenie mi dzy krokwiami

ruszt

ocieplenie

zakrywaj ce krokwie

listwa dociskowa

szczelina wentylacyjna

wentylacja oocieplonego ddachu

REKLAMA
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k ad przewody elektryczne czy rury insta-

lacji wodnej lub grzewczej uk ada si

przed ob o eniem cian p ytami gipsowo-

kartonowymi.

Na poddaszu mo na zastosowa  trady-

cyjn  instalacj  c.o., ale wtedy pewnym

problemem mo e okaza  si  zamonto-

wanie grzejników -. W takiej sytuacji

dobrym rozwi zaniem mo e by  ogrze-

wanie cienne i sufitowe, czyli ciany

lub sufit z wbudowanymi w nie elemen-

tami grzejnymi – najcz ciej rurkami

z polietylenu albo miedzi, przez które

przep ywa ciep a woda !. Elementy te

umieszcza si  pod warstw  wyko -

czeniow ciany. Niektóre firmy

oferuj  specjalne grzewcze p yty gipso-

wo-kartonowe z zamontowanymi rurka-

@ Monta  pp yt gg-kk zz zzatopionymi ww nnich rrurkami

grzejnymi ((fot. VVariotherm)

! Ogrzewanie cienne nnadaje ssi  ddo mma ych

pomieszcze  ((fot. RRotech)

- Grzejniki nnajlepiej uumieszcza bezpo rednio

pod ooknami ppo aciowymi ((fot. VVelux)

# Przestrze  pponad jj tkami tto ddobra llokalizacja ddla rrekuperatora. JJest tto uurz -

dzenie mmechaniczne ss u ce ddo oodzysku cciep a zz ppowietrza wwywiewanego zz ddomu.

Dzia anie rrekuperatora polega nna oogrzewaniu zzimnego (( wie ego) powietrza –

przep ywaj cego pprzez ttzw. wwymiennik ((krzy owy llub rrotacyjny) –– pprzez cciep e

(zu yte) ppowietrze

rekuperator

czerpnia

powietrza

przewody doprowadzaj -

ce ogrzane ( wie e) po-

wietrze do pomieszcze

przewody

odprowadzaj ce zu yte

powietrze

z pomieszcze

do rekuperatora

przewód wywiewny wyrzutnia powietrza

przewód

doprowadzaj cy zimne ( wie e)

powietrze do rekuperatora

$ Powietrze wwychodz ce

z rekuperatora ddo ppomiesz-

cze  ppowinno bby  pprzefiltro-

wane ((fot. EEmka, WWent-DDom)
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mi @. Wierzchnia strona takich p yt

jest gotowa do wyko czenia – malowa-

nia, tapetowania lub przyklejenia

p ytek ceramicznych.

Ogrzewanie cienne nadaje si  do zasto-

sowania zw aszcza w po czeniu z taki-

mi ród ami ciep a, jak kot y kondensa-

cyjne czy pompy ciep a.

Uwaga! Je li na poddaszu planujemy

umieszczenie kominka, nale y spraw-

dzi  czy taki sposób ogrzewania b dzie

wystarczaj cy.

BEZ
ZADUCHU
Poddasze u ytkowe trudno wentylowa

grawitacyjnie, poniewa  niewielka

odleg o  mi dzy wlotem i wylotem po-

wietrza nie zapewni dostatecznej wy-

miany powietrza. Niewentylowane na-

ra one jest na zawilgocenie i dlatego na

poddaszu cz sto montuje si  mecha-

niczn  wentylacj  wywiewn  oraz za-

pewnia dop yw wie ego powietrza

przez nawiewniki okienne. Kupuj c

okno po aciowe, mo na zamówi  wersj

z automatycznym nawiewnikiem za-

montowanym w skrzydle albo w o cie -

nicy. Nowoczesne nawiewniki automa-

tyczne uruchamiaj  lub blokuj  na-

wiew, zwi kszaj c lub zmniejszaj c

strumie  powietrza.

Dobrym rozwi zaniem na wentylacj

poddasza jest instalacja nawiewno-

-wywiewna z rekuperatorem – czyli

odzyskiem ciep a.

WYG USZONE
I WYRÓWNANE
Strop, nad którym urz dzamy poddasze

mo e wymaga  wzmocnienia, ale tym

najlepiej, je li zajmie si  do wiadczony

konstruktor. Inwestor powinien zadba

o to, by na stropie znalaz a si  warstwa

izolacji akustycznej, bo to co znajduje

57
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adaptacja poddasza

^ Uk adanie ssuchego jjastrychu nna oodpowiednio

przygotowanym ppod o u –– wwyrównanym sspecjal-

n , ssuch podsypk (fot. RRigips)

% Nietypowa oobudowa kkominka mmo e  oograni-

cza  ddystrybucj  cciep a ((fot. FFocus/Koperfam)
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si  na stropie najprawdopodobniej trze-

ba b dzie usun &-(.

Poniewa  wykonanie wylewki na pod-

daszu zamieszkanego domu jest do

k opotliwe, pod og  cz sto pokrywa si

suchym jastrychem, czyli odpowiednio

u o onymi specjalnymi p ytami gipso-

wo-kartonowymi lub gipsowo-w ókno-

wymi albo p yt  OSB. Na takich p ytach

mo na u o y  dowolny rodzaj posadzki.

Suche jastrychy uk ada si  zazwyczaj po

to, aby unikn  mokrych prac i od razu

korzysta  z pomieszcze . P yty pod o-

gowe s  te  stosunkowo lekkie, a wi c

przydatne wsz dzie tam, gdzie nie mo -

na zbytnio obci a  stropów.

Suchy jastrych, podobnie jak cemento-

wy czy gipsowy podk ad w pod odze

p ywaj cej trzeba oddzieli  od cian

i s upów ta m  izolacyjn , która ograni-

czy przenoszenie d wi ków na ni sze

kondygnacje.

DOBRZE ZABUDOWANE
Zabudow  poddasza najcz ciej wykonuje

si  z p yt gipsowo-kartonowych lub gip-

sowo-w óknowych. Bardzo rzadko za-

miast p yt g-k stosuje si  deski boazeryjne

lub specjalne panele.

Monta  p yt g-k na poddaszu wymaga do-

wiadczonej ekipy. Mog  mi  z tym k o-

poty nawet solidni fachowcy, którzy

wcze niej zajmowali si  remontami

mieszka : stawiali w nich lekkie cianki

dzia owe i montowali sufity podwieszane.

Obudowa poddasza jest mniej sztywna

ni  inne rodzaje zabudowy, wymaga wi c

stosowania rozwi za  mniej wra liwych

na ewentualne odkszta cenia, na przyk ad

odpowiedniego rozmieszczenia lub po -

czenia skrajnych profili przenikaj cych

si  p aszczyzn.

Temperatura pomieszcze , w których mon-

tuje si  p yty powinna by  sta a, nie ni sza

ni  10°C. Nale y zadba , by robotnicy nie

2 0 0 6 11−12

T E M A T  N U M E R U

ciana

belki stropowe

podk adki z gumy lub filcu

deski lub p yta OSB

twarda we na mineralna

dwie warstwy p yt OSB,

g-k lub g-w

posadzka z desek

ta ma brzegowa

uszczelka pod coko em cokó

wier wa ek

mi kka we na mineralna
sufit podwieszony

ta ma

brzegowa

uszczelka pod listw

maskuj c
listwa maskuj ca

styropian elastyczny grubo ci 33 mm uk adany

z przesuni ciem spoin

dwie warstwy p yt OSB, g-k lub g-w, uk adane na zak ad posadzka np. z klepek

drewnianych

ta ma brzegowa

uszczelka kauczukowa

pod coko em

cokó  drewniany przyklejony lub przybity

do ciany

we na mineralna

grubo ci 5-10 cm

p yta ceglana

p yta OSB, g-k, g-w lub sklejka o grubo ci

dostosowanej do rozstawu legarów

i przewidywanych obci e

posadzka np. z wyk adziny

dywanowej

keramzyt, mi kka

lub granulowana

we na mineralnapodk adka z gumy

lub filcu grubo ci 2 cm

ta ma brzegowa

belka stalowa

ciana

cokó  drewniany przyklejony lub przybity do ciany (wyk adzina stanowi dylatacj )

legary

drewniane

& Izolacja aakustyczna sstropu ddrewnianego

* Izolacja aakustyczna sstropu bbetonowego

( Izolacja aakustyczna sstropu KKleina

a)

poddasze.qxd  06-10-31  18:16  Page 58



montowali zawilgoconych p yt, bo te ch o-

n c wilgo  zwi kszaj  swoje wymiary (p cz-

niej ), zmniejsza si  te  ich wytrzyma o ,

wi c atwo o uszkodzenia. Z ca  pewno ci

wilgotnych p yt nie wolno szpachlowa  –

rysy spowodowane wysychaniem (kurcze-

niem si ) p yt g-k pojawi si  ju  podczas

pierwszego sezonu grzewczego.

Problemy mog  pojawi  si  tak e wtedy,

gdy montuje si  dobrze wysuszone p y-

ty. Je li mi dzy nimi nie b dzie odpo-

wiedniego odst pu (ok. 2 mm), p cznie-

j ce p yty spowoduj  wybrzuszenia

p aszczyzn zabudowy czy nawet defor-

macje rusztu.

Kszta t poddasza cz sto wymusza docina-

nie znacznej liczby p yt, których kraw -

dzie wymagaj  szerokiego szpachlowania

maskuj cego. Dlatego na poddaszach cz -

sto wida  zaszpachlowane ca e p aszczy-

zny. Szpachlowanie ca o ci u atwia te

uzyskanie równych kraw dzi przeci cia

przenikaj cych si  p aszczyzn (skosu

z sufitem oraz ze cian ).

Cho  na rynku jest wiele mas szpachlowych

i materia ów przeznaczonych do wyg adza-

nia cian, najlepiej stosowa  wyroby jedne-

go producenta, a ju  na pewno uwa a , by

wytrzyma o  kolejno nak adanych warstw

mas mala a. W przeciwnym razie wszystko

to, co zostanie na o one na s ab  warstw

najprawdopodobniej odpadnie.

Za najlepsze rozwi zanie przyjmuje si  wy-

budowanie najpierw cian dzia owych

z p yt gipsowo-kartonowych tak, aby ich

górne zamocowanie zosta o osadzone jak

najg biej w pó niejszej zabudowie podda-

sza, a ich konstrukcja by a solidnie zamoco-

wana do konstrukcji dachu. Nast pnie

mo na przyst pi  do zabudowy p aszczy-

zny wi zarów dachowych, której wyznacze-

nie jest znacznie atwiejsze na mniejszych

powierzchniach konstrukcji dachu, podzie-

lonych uprzednio cianami dzia owymi.

ciany dzia owe na poddaszu najcz ciej

wykonuje si  w lekkiej konstrukcji szkie-

letowej wype nionej we n  mineraln

i ob o onej obustronnie jedn  lub dwie-

ma warstwami p yt.

P yt g-k nie mocuje si  bezpo rednio do

wi by dachowej. Pracuj cy pod wp ywem

obci e  i temperatury dach móg by spo-

wodowa  ich p kanie. Dlatego najgorszym

59
11−12 2 0 0 6

adaptacja poddasza

) Obudowa ppoddasza pp ytami ggipsowo-kkartono-

wymi: aa) mmonta  pprofili; bb) pprzytwierdzanie pp yt;

c) sspoinowanie iich sstyków ((fot. RRigips, GGrupa AAtlas)

b) c)

q Do  ppopularnym ssposobem zzabudowy ppoddasza jjest zzamocowanie pp yt gg-kk nna atach ddrewnianych

i pozostawienie wwidocznych ffragmentów wwi by ddachowej. NNiestety, tto rrozwi zanie mma ddwie iistotne wwady:

mostki ccieplne wwzd u  kkrokwi ooraz ppocienienie wwarstwy oocieplenia. TTaki ssposób zzabudowy mmo na eewentu-

alnie wybra  wwówczas, jje li aadaptacja ppoddasza pprzebiega zz jjednoczesn  wwymian  ppokrycia –– ddodatkow

warstw  oocieplenia uuk ada ssi  wwtedy ood ggóry.

aty

krokwie

ocieplenie

paroizolacja

p yty gipsowo-

-kartonowe

w Konstrukcja llekkiej cianki ddzia owej zzamocowana do wwi by ddachowej zzapewnia ddobr

izolacj akustyczn  ppomieszcze  nna ppoddaszu

krokiew

j tka

profil zamocowany do wymianów mi dzy j tkami

górny profil zamocowany

zgodnie z nachyleniem po aci

wymian

s upek

profil zamocowany do stropu
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sposobem jest mocowanie p yt na atach lub specjalnych profilach meta-

lowych przytwierdzonych bezpo rednio do konstrukcji dachu. Zwykle

u yte drewno nie jest odpowiedniej jako ci, czyli nie jest dobrze wysuszo-

ne i zaimpregnowane ci nieniowo, mokre bowiem wysycha i powoduje

deformacje powierzchni zabudowy oraz p kni cia na stykach p yt. Dodat-

kowym wymogiem w tym przypadku jest idealnie wykonana wi ba da-

chowa – spody krokwi powinny wyznacza  równ  p aszczyzn .              

Aby zabudowa  poddasze p ytami, do konstrukcji dachu (np. do krokwi czy j tek)

mocuje si  ruszt z profili metalowych. Elementy, które do tego s u to:

wieszaki bbezpo rednie – mocuje si  je do spodu elementów wi by, co nie

jest dobre, bo ich po o enie cz sto trzeba wyrównywa  podk adkami. Wysoko

profili wynosi ok. 3 cm, wi c o tyle pozwalaj  zwi kszy  grubo  ocieplenia;

uchwyty bbezpo rednie – umo liwiaj  u o enie do  grubej, dodatkowej war-

stwy ocieplenia (ramiona uchwytów mog  mie  nawet 125 mm d ugo ci), a tak e

pozwalaj w atwy sposób zniwelowa  nierówno ci wi by dachowej. W tym roz-

wi zaniu dodatkow  warstw  ocieplenia wystarczy nadzia  na uchwyty, nast p-

nie zamocowa  profile, a do-

piero na ko cu odgi  wy-

staj ce ko ce uchwytów.

Niestety, ten sposób raczej

nie sprawdza si  na p asz-

czyznach sko nych – uchwy-

ty nie s  na tyle sztywne, 

eby utrzyma  zsuwaj c  si

obudow , a to prowadzi do

powstawania p kni ;

uchwyty eelastyczne

– rozwi zanie podobne do

poprzedniego, z t  ró nic ,

e ramiona uchwytów s

sztywniejsze, nadaj  si  wi c

na skosy dachowe;

wieszaki kkotwowe – u a-

twiaj  regulacj  powierzchni

zabudowy, poniewa  d ugie

wieszaki mocuje si  do boku

krokwi, dzi ki czemu atwo

koryguje si nierówno ci

wi by; umo liwiaj  u o enie

grubej warstwy dodatkowej

izolacji. Pewn  wad  jest to,

e podczas monta u wiesza-

ków mi dzy krokwiami nie

powinno znajdowa  si  ocie-

plenie. Z drugiej strony je li

s  zamocowane, uk adanie

ocieplenia jest do  uci li-

we, bo przeszkadzaj  w tym

zamocowane na sta e profi-

le. Na rynku dost pne s  te

specjalne wieszaki i dopaso-

wane do nich profile, które

mo na wielokrotnie nak ada

i zdejmowa  z wieszaków.

p yta g-k profil 

na wieszaku

bezpo rednim

miejsce na 

dodatkowe

ocieplenie

SPOSOBY MMOCOWANIA RRUSZTU DDO KKONSTRUKCJI DDACHU

Rozwi zanie:

a) ddopuszczalne

ocieplenie u o one

mi dzy krokwiami

paroizolacja

ocieplenie u o one

mi dzy krokwiami

paroizolacja

ocieplenie u o one

mi dzy krokwiami

paroizolacja

p yta g-k profil 

w uchwycie

bezpo rednim

dodatkowe

ocieplenie

p yta g-k profil 

na wieszaku

kotwowym

dodatkowe

ocieplenie

b) ddobre

c) bbardzo ddobre
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