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Podstawowy podzia  foli dachowych to:

hydroizolacyjne, paroizolacyjne i paro-

przepuszczalne.

eby dach nie gromadzi  wilgoci musi

by  spe niony jeden podstawowy waru-

nek: uk ad materia ów os onowych

w ich konstrukcji powinien zapewni

zrównowa enie bilansu przep ywu pary

wodnej przez ca  przegrod  jak  jest

dach. Ilo  pary wodnej wchodz cej

w przegrod  nie mo e by  wi ksza od

ilo ci wychodz cej. Gdy bilans b dzie

niekorzystny, w warstwach dachu b -

dzie gromadzi a si  wilgo  a materia y

budowlane, z których jest wykonany b -

d  ulega y degradacji. 

Folie hydroizolacyjne
Folie nieprzepuszczaj ce wody stosowa-

ne s  wy cznie na dachach p askich

i ich specjalnej odmianie – tarasach (naj-

trudniejszych dachach). Na dachach

p askich stosuje si  najcz ciej materia-

y foliowe z PVC i EPDEM (lub po-

chodnych). Wszystkie czy si  na klej

lub zgrzewa gor cym powietrzem.

W wi kszo ci s  uk adane na du ych

dachach o skomplikowanej powierzch-

ni. Doskonale sprawdzaj  si  na da-

chach obwiedzionych attyk  (o kszta -

cie wkl s ym), dachach doci onych

i odwróconych, a gorzej na ob ych i o

wypuk ych kszta tach. Mog  by  uk a-

dane na powierzchniach betonowych

i bezpo rednio na  termoizolacji. Maj

du  odporno  na ultrafiolet. W tech-

nice dachowej interesuj cym przypad-

kiem zastosowania folii hydroizolacyj-

nych s  folie kube kowe wykorzystywa-

ne prawie wy cznie na tarasach. Ich

prawid owe dzia anie wymaga u o enia

pod nimi, na szlichcie betonowej, folii

po lizgowych. W tej funkcji stosuje si

materia y z PVC lub polietylenu (PE).

Dzia anie takiego uk adu polega na

tym, e folie kube kowe tworz  prze-

strze  wentylacyjn , w której skroplona

lub przes czona woda utrzymuje si

w pewnych okresach na folii po lizgowej.

Je eli przestrze  ta ma na kraw dziach ta-

rasu wloty umo liwiaj ce przep yw po-

wietrza mi dzy kube kami, to zalegaj ca

woda odparowuje z takiej powierzchni.

Folie paroizolacyjne
Ten typ folii jednoznacznie kojarzy si

z wszelkimi dachami, chocia  s  one

LENKO, MMSL 998

Folia pparoizolacyjna, zz ppolipropylenu

paroprzepuszczalno : 0,3 g/m2/24 h

wymiary: 1,5 m x 50 m, w rolce 75 m2

UNICELL, FFola

Folia pparoizolacyjna

paroprzepuszczalno : 0,5 g/m2/24 h; 

wymiary: 2 x 50 m, w rolce 100 m2
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MARMA PPolskie FFolie, PParoizolacja

Folia pparoizolacyjna, ttrójwarstwowa

paroprzepuszczalno : 0,49 g/m2/24 h

wymiary: 2 x 50 m, w rolce 100 m2

1,87 z / 22,28 zz1,22 z / 11,49 zz

fot. MMarma PPolskie FFolie

co z t par ?
wybieramy folie dachowe

O zastosowaniu folii na

dachach p askich

i spadzistych decyduj  nie

tylko ich w a ciwo ci,

ale przede wszystkim

miejsce u o enia.

Krzysztof PPatoka

W przegl dzie znajduj  si  folie paro-

izolacyjne w cenie od 1,07 z  do 7,70 z

brutto

0,88 z / 11,07 zz
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równie  montowane w stropach i cia-

nach. G ównym ich zadaniem jest od-

ci cie dop ywu pary wodnej z wn trza

budynku. Sama nazwa tych folii jest

troch  myl ca, poniewa  s  one stoso-

wane równie  z innych powodów ni

tylko izolowanie przed par  wodn .

Drugim najcz stszym powodem ich za-

k adania jest zabezpieczenie si  przed

skutkami dzia ania przewiewów. 

Folie te dziel  si  w zale no ci od stop-

nia przepuszczalno ci dla pary (oporu

dyfuzyjnego) na trzy zasadnicze grupy:

bariery, opó niacze i regulatory pary.

Jednak wi kszo  producentów nie

oznacza swoich wyrobów wed ug tego

podzia u, podaj c jedynie warto  paro-

przepuszczalno ci.

Kryterium doboru rodzajów paroizola-

cji: im wi kszy opór stawia parze war-

stwa zewn trzna dachu, tym wi kszy

opór dyfuzyjny powinna stawia  paro-

izolacja. W przypadku dachu warstw

zewn trzn  jest pokrycie zasadnicze

z warstw  wst pnego krycia. O wielko-

ci oporu dyfuzyjnego warstw zewn trz-

nych w dachach wentylowanych decy-

duj  w asno ci warstwy wst pnego

krycia.

Folie paroprzepuszczalne
O ile paroizolacje stosowane s  we

wszystkich dachach, to folie paroprze-

puszczalne przeznaczone s  do dachów

sko nych. Pokrycia tych dachów nie

musz  by  tak szczelne, jak dachów p a-

skich, a ich podstawowym zadaniem

jest odprowadzenie wody poza okap.

Dlatego w dachach sko nych mo na du-

o atwiej i taniej wykona szczeliny lub

przestrzenie umo liwiaj ce wentylowa-

nie dachu. Wentylacja pozwala rozwi -

za  problemy zwi zane z naporem pary

wodnej, która po skropleniu jest gro na

dla wszystkich materia ów. 

Wszystkie dachy sko ne kryte s  w po-

dwójnych systemach z pokryciem zasad-

niczym i uszczelniaj cym je wst pnym.

Pokrycie zasadnicze odpiera ataki desz-

czu, niegu i s o ca, os aniaj c wszystkie

warstwy znajduj ce si  pod nim w tym,

równie   warstw  uszczelniaj c .

W po owie lat sze dziesi tych XX wieku

w roli materia u uszczelniaj cego, FWK

(folie wst pnego krycia) zacz y zast po-

wa  pap  uk adan  na deskowaniu.

Pierwsze folie nie przepuszcza y pary, co

powodowa o zawilgocenie drewna kon-

strukcyjnego, mimo e by y montowane

w systemie dachu wentylowanego, tak jak

deski z pap . Rozwi zuj c ten problem

wprowadzono folie z mikroperforacjami

sto kowymi o niedu ej paroprzepuszczal-

no ci. S  one stosowane do dzisiaj i maj

w wi kszo ci posta  zbrojonych folii poli-

etylenowych. Obecnie na dachach sko-

nych uk adane s  najcz ciej FWK o wy-

sokiej paroprzepuszczalno ci, nazywane

membranami dachowymi.

Jak z tego wida , mamy do dyspozycji

dwa rodzaje FWK uszczelniaj cych po-

krycia dachów sko nych. Ró ni  si  one

wielko ci  paroprzepuszczalno ci i to

na tyle, e s  inaczej montowane. Wyni-

ka to z odmiennych sposobów dzia ania

(ramka). Membrany dachowe upro ci y

i przez to udoskonali y konstrukcje

dachów sko nych.

Folia w dachach sko nych
Para wodna, szczególnie intensywnie

penetruje dachy, bo to wynika z natural-

nego, pionowego kierunku jej ruchu

w budynkach. Para zaczyna by  dla

nich bardzo gro na, gdy si  skropli. Do-

tyczy to zreszt  wszystkich miejsc, do

których dotrze. Z tych powodów nowo-

czesny dach powinien mie  dwie folie:

paroizolacj  i wysokoparoprzepuszczal-

n  odmian  FWK (membran  dacho-

w ). Dzi ki temu konstrukcja i ocieple-

nie dachu s  doskonale zabezpieczone

przed kondensacj  pary, która ma w ta-

kim uk adzie mo liwo atwego opusz-

czenia dachu (dzia anie membrany),

a od wewn trz ma utrudniony do niego

dost p (dzi ki paroizolacji).

Te niepozornie wygl daj ce materia y

s  wa nym elementem systemów dacho-

wych, poniewa  decyduj  o trwa o ci

i termoizolacyjno ci nie tylko dachu ale

po rednio równie  ca ego budynku.

folie dachowe

TYVEK, TTyvek VVCL

Folia pparoizolacyjna, jjednowarstwowa

paroprzepuszczalno : brak danych

wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

LENZING, IIzoterm SSuper

(Lenzingtex AAlu PPET DDF)

Folia pparoizolacyjna, mmetalizowana zz nniskoci nie-

niowym pposzyciem ppolietylenowym

paroprzepuszczalno : 0,5 g/m2/24 h

wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

SAINT-GGOBAIN IISOVER PPOLSKA, SStopair

Folia pparoizolacyjna, sstabilizowana

paroprzepuszczalno : 0,6 g/m2/24 h

wymiary: 1,9 x 53 m, w rolce 102,29 m2

5,50 z / 66,71 zz 6,30 z / 77,70 zz2,19 z / 22,67 zz
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O BBUDOWIE MMEMBRAN  DDACHOWYCH

Na membranie znajduje si  tzw. film funkcyjny,

czyli pow oka decyduj ca o jej  najwa niejszych

w asno ciach – jest jednocze nie wodoodporna

i paroprzepuszczalna. Filmy mog  mie  ró n

grubo  ale zawsze s  na tyle cienkie, e wyma-

gaj  wzmocnienia czyli no nika, którym zazwy-

czaj s  w ókniny. W chwili obecnej wi kszo  no-

wych produktów z tej grupy jest wytwarzanych

z polipropylenu (PP) to znaczy i film i w ókniny s

z tego tworzywa. Membrany najcz ciej produ-

kowane s  w wersji wielowarstwowej – dwu,

trzy i rzadziej czterowarstwowej. Zdarzaj  si

produkty o warstwach mieszanych np. film jest

z PE (z polietylenu) a w ókniny z PP. Czasami u y-

wa si  te  innych tworzyw. Jedna z najstarszych

i nadal u ywana membrana jest tak skonstru-

owana z w ókien PE, e jest w najprostszej wer-

sji produkcyjnej jednowarstwowym filmem bez

no nika. Jednak coraz wi cej jej nowych wersji

jest produkowanych z os onami z w óknin PP.
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W praktyce okazuje si , e niewielu bu-

duj cych docenia folie. Dzieje si  tak

mi dzy innymi dlatego, e ich nie wi-

da  – s  przykryte pokryciem zasadni-

czym – a ich uk adanie jest tylko ma

chwilk  w porównaniu do innych eta-

pów budowania. Z tego powodu wielu

kupuj cych FWK, przy ich zakupie kie-

ruje si  wy cznie cen . Ta sze s  folie

niskoparoprzepuszczalne, które powin-

no si  stosowa  w domach z nieu ytko-

wym poddaszem, a wi c nieocieplonym.

Nie ma wówczas potrzeby zakupu folii

wysokoparoprzepuszczalnej. S  mniej

popularne, bo takich domów ma o si

ju  buduje. 

Sposób montowania a cena
Wracaj c do problemu wyboru mi dzy

dwoma rodzajami FWK, trzeba podkre-

li  ró nice w sposobie montowania sta-

rych, niskoparoprzepuszczalnych folii

(ta szych) i nowych wysokoparoprze-

puszczalnych (dro szych). Ró nice te

wynikaj  z odmiennego sposobu dzia a-

nia. Folie niskoparoprzepuszczalne wy-

magaj  zbudowania dwóch szczelin

wentylacyjnych pod pokryciem dachu.

Pierwsza osusza pokrycie zasadnicze

oraz aty i kontr aty, a druga pozwala

wyci gn  par  wodn  z konstrukcji

i termoizolacji dachu. Czynnikiem osu-

szaj cym – wyci gaj cym par  wodn

w obu tych szczelinach jest przep ywa-

j ce w nich swobodnie powietrze.

W zwi zku z tym bardzo wa ne jest, aby

ka da szczelina by a dro na: mia a

wlot, wylot i eby nic jej nie przes ania-

o na ca ej d ugo ci. Jak si  okazuje

w praktyce, dla wielu dachów s  to wa-

runki trudne do spe nienia.

W przypadku zastosowania membrany

(FWK wysokoparoprzepuszczalnej)

dolna szczelina pod foli  nie jest po-

trzebna, poniewa  para wodna mo e

przej  przez foli  do górnej szczeliny.

Ta cecha, upraszczaj ca wykonanie da-

chu, ma bardzo du e konsekwencje dla

wszystkich jego funkcji, poniewa  z po-

wodów konstrukcyjnych wykonanie

górnej szczeliny jest du o atwiejsze ni

dolnej. Wynika to z faktu umiejscowie-

nia dolnej szczeliny mi dzy krokwiami,

które spe niaj  wa n  rol . Krokwie

ograniczaj  doln  szczelin  wentylacyj-

n  narzucaj c jej „swoje” kierunki. a-

two jest j  zas oni  uniemo liwiaj c

skuteczny dla wentylacji przep yw po-

wietrza. Przes anianie dolnej szczeliny

ma miejsce wówcza, gdy krokwie obej-

Osuszanie ścian starych domówW Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .
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TOPFOL, TTopfol

Folia wwysokoparoprzepuszczalna, ttrojwarstwowa,

polipropylenowa

paroprzepuszczalno : 2000 g/m2/24 h

wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

3,60 z / 44,40 zz

GUTTA PPolska, GGuttafol DDO 995S

Folia wwysokoparoprzepuszczalna, ttrójwarstwowa,

z uuszlachetnionej ww ókniny ppolipropylenowej

paroprzepuszczalno : 1300 g/m2/24 h

wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

3,40 z / 44,15 zz

Folie wwysokoparoprzepuszczalne ss lep-

sze ood   nniskoparoprzepuszczalnych, bbo:

ni szy koszt wykonania pokrycia dachu i ca ego

dachu, dzi ki uproszczeniu konstrukcji;

lepsza ochrona termoizolacji i konstrukcji dachu

w newralgicznych jego punktach (na kalenicach,

w koszach i w miejscach przej  ró nych instalacji

przez pokrycie);

wykorzystanie ca ej wysoko ci krokwi dla ter-

moizolacji, co jest bardzo wa ne przy obecnych wy-

maganiach dotycz cych termoizolacyjno ci dachu;

lepsza termoizolacyjno  dachu wynikaj ca

z braku dolnej szczeliny wentylacyjnej, która

w okresie ch odów „wpuszcza” wilgo  atmosferycz-

n  do termoizolacji;

wi ksza szczelno  (deszczoszczelno ) pozwa-

laj ca na stosowanie wielu pokry  poni ej zaleca-

nych najni szych pochyle  dachu;

w okolicach o zanieczyszczonym powietrzu lep-

sza os ona przed tymi zanieczyszczeniami, które

mog  si  równie  przyczynia  do uszkodze  me-

chanicznych termoizolacji (kwa ne deszcze);

lepsza ochrona drewnianych konstrukcji dachu;

mo liwo  zastosowania regulatorów pary za-

miast paroizolacji, co zapobiega gromadzeniu si

wilgoci za p ytami g-k u o onymi na poddaszu. Ich

wad  jest wysoka cena materia u.

W przegl dzie znajduj  si  folie paro-

przepuszczalne w cenie od 3,66 z  do

6,81 z  brutto

ICOPAL, MMonarperm 5500

Folia wwysokoparoprzepuszczalna, ttrójwarstwowa,

polipropylenowa

paroprzepuszczalno : 1300 g/m2x24 h

wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

Folie nniskoparoprzepuszczalne wwymagaj  zzbudowa-

nia ddwóch sszczelin wwentylacyjnych pod ppokryciem

dachu
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3,00 z / 33,66 zz

Wszystkie folie nale y uk ada
zgodnie z zaleceniami producentów
– najcz ciej napisami do góry (FWK).
Folie zwini te s  w rolki tak, 
aby przy rozwijaniu uk ada y si
w a ciw  stron .

kierunek rozwijania folii

fot. LLafarge DDachy, BBraas

wybieramy folie.qxd  06-11-06  11:19  Page 202



folie dachowe

GRILTEX PPolska, FForst SSTX

Folia wwysokoparoprzepuszalana, jjednowarstwowa

paroprzepuszczalno : 1200 g/m2/24 h

wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

BRAAS ,, DDivoroll UUniversal

Membrana wwysokoparoprzepuszczalna

paroprzepuszczalno : 1300 g/m2/24 h

wymiary: 1,5 x 50 m, w rolce 75 m2

TYVEK, PPro

Membrana wwysokoparoprzepuszczalna, ddwuwarst-

wowa, wwarstwa zz ww ókniny ppolipropylenowej

paroprzepuszczalno : 3000 g/m2/24 h

wymiary: 1,5 x 50 m, w  rolce 75 m2

muj  kominy, okna dachowe, wy azy

i lukarny. Równie  elementy konstruk-

cyjne mog  wywo a  ten sam efekt

w miejscach czenia zwyk ych krokwi

z krokwiami naro nymi (brak wylotu

szczeliny) oraz z krokwiami koszowy-

mi, które utrudniaj  wykonanie wlotu

powietrza do szczeliny znajduj cej si

pod foli . O ile wykonanie udro nienia

wlotu lub wylotu szczeliny w koszach

i naro ach wymaga niewielu dodatko-

wych elementów konstrukcyjnych, to

w miejscach takich, jak komin, okno

dachowe czy lukarna jest to ju  du o

trudniejsze.

Dodatkow  komplikacj  przy zastoso-

waniu folii niskoparoprzepuszczalnych

jest  konieczno  u ycia materia u dy-

stansuj cego,  zapewniaj cego sta y od-

st p mi dzy foli  a termoizolacj . Je eli

si  tego nie zrobi, we na po pewnym

czasie osunie si  w dó  i zatka doln

szczelin . Tempo tego procesu zale y od

k ta nachylenia po aci dachu oraz od

gatunku we ny. Jedno jest pewne: po

2-3 latach szczelina jest zatkana przez

we n  w dolnych odcinkach. Wielu pol-

skich wykonawców jako materia u dy-

stansuj cego u ywa sznura rozpi tego

mi dzy krokwiami. Jest to rozwi zanie

najprostsze i najta sze. Jednak naj-

mniej pewne, poniewa  aby zachowa

warunek sta ego istnienia minimalnej

odleg o ci mi dzy we n  a termoizola-

cj  (min. 2 cm) trzeba rozmie ci  sznu-

rowanie g sto: co 15-20 cm. Przy „sznu-

rowaniu rzadkim”, montowanym co

40-50 cm i ma ej odleg o ci dys-

tansuj cej (2 cm) przep ywu powietrza

nie b dzie nawet po niewielkim osuni -

ciu si  we ny. Du o lepszymi materia a-

mi dystansuj cymi s  siatki i w ókniny,

ale bardzo podnosz  cen  wykonania

szczeliny. 

Dlatego prawid owe zamontowanie folii

nisko paroprzepuszczalnych mo e by ,

mimo ich ni szej ceny, du o dro sze ni

zamontowanie folii wysokoparoprze-

puszczalnych o wy szej cenie. Ró nice

na korzy  tych nowoczesnych s  tym

wi ksze, im dach ma bardziej skompli-

kowany kszta t.

Podzia  ffolii wst pnego kkrycia ww zzale no ci ood pparoprzepuszczalno ci ii ssposobu uuk adania
FWK nniskoparoprzepuszczalne (folie wwentylowane) FWK wwysokoparoprzepuszczalne (membrany ddachowe)

FWK wymagaj ce szczeliny wentylacyjnej FWK uk adane bezpo rednio na termoizolacj

oddzielaj cej je od termoizolacji 

(dro nej na ca ej d ugo ci, posiadaj cej wlot i wylot)

Schemat dzia ania Schemat dzia ania

Paroprzepuszczalno  (w temp. pokojowej): Paroprzepuszczalno  (w temp. pokojowej):

od 20 do 100 g/cm2 / 24 h od 1000 do 2000 g/cm2 / 24 h

Paroprzepuszczalno  wyra ona w równowa nej Paroprzepuszczalno  wyra ona w równowa nej

dyfuzyjnie grubo ci powietrza: Sd = od 1 do 3 m dyfuzyjnie grubo ci powietrza: Sd = od 0,012 do 0,08 m

Czym mniejsza jest grubo  równowa nej dyfuzyjnie warstwy powietrza Sd, tym wy sza paroprzepuszczalno  materia u.

Pola zzakreskowane ppokazuj  tte mmiejsca ddachu,

w których uutrudnione jjest wwykonanie ddolnej

szczeliny wwentylacyjnej ppod ffoli

niskoparoprzepuszsczaln
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REGULATOR PPARY

Nowym produktem spe niaj cym wymagania

stawiane energooszcz dnym budynkom jest

regulator pary zast puj cy dotychczas mon-

towane paroizolacje. Jego dzia anie umo li-

wia przep yw pary w obu kierunkach w kon-

trolowanym zakresie – para przenika w kie-

runku od tych miejsc, gdzie jest jej nadmiar

do tych, gdzie jest jej mniej. Regulator po-

woduje, e ca a przegroda (konstrukcja

z izolacjami) zachowuje si  podobnie do p yt

kartonowo-gipsowych; gdy wilgoci jest za

du o, przegroda wch ania j , a gdy po któ-

rej  ze stron dachu jest bardziej sucho po-

zwala jej opu ci  dach. Latem, dzi ki mem-

branie, para wodna z termoizolacji wychodzi

na zewn trz dachu, a w sezonie grzewczym,

zim , przenika do wewn trz poddasza za

po rednictwem regulatora pary. Uk ad ten

tworzy dach oddychaj cy.

Regulatory pary s  powszechnie stosowane

na zachodzie, w Polsce s  ma o znane przez

co nadal niepopularne.

4,32 z / 55,20 zz 5,58 z / 66,81 zz5,27 z / 66,43 zz
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Dach okre lany jest przez projektanta i wy-

konawców jako „ rednio skomplikowany”

jednak przeci tny cz owiek mo e mie

trudno ci z policzeniem potrzebnej ilo ci

foli. Dlatego korzystamy z pomocy deka-

rza, który po obejrzeniu rzutu dachu t u-

maczy, e przy takim uk adzie i lukarnach

potrzebujemy od 55 do 100 proc. wi cej fo-

li (w stosunku do powierzchni dachu). Po-

niewa  nasz dach ma 120 m2 kupimy ok.

200 m2 folii paroizolacyjnej i paroprzepusz-

czalnej, a wi c o 60 proc. wi cej.

Patrzymy na parametry
Dom jest parterowy z poddaszem u ytko-

wym, wi c powinien mie  dobrze ocieplo-

ny i zaizolowany dach. Musimy kupi  dwa

rodzaje folii – paroprzepuszczaln  i paro-

izolacyjn . W do czonym do projektu  zes-

tawieniu materia ów potrzebnych do budo-

wy domu, architekt zaleci , aby na dach za-

stosowa  foli  wysokoparoprzepuszczaln .

Dekarz powiedzia , e to dobre rozwi za-

nie, bo folie te stosuje si  zamiast sztywne-

go poszycia i papy wtedy, gdy poddasze ma

by  ocieplone, a na dachu u o ona b dzie

dachówka ceramiczne lub cementowa. Fo-

lia ta mo e styka  si  z izolacj  ciepln  i nie

ma obawy, e zostanie zawilgocona. Odra-

dza  nam stosowanie ta szej, ale trudniej-

szej w u o eniu folii o niskiej paroprze-

puszczalno ci, poniewa  trzeba b dzie zo-

stawi  szczelin  wentylacyjn  – w przeciw-

nym razie izolacja mo e ulec zawilgoceniu.

A wykonanie takiej szczeliny jest trudne

i pracoch onne, dlatego bezpieczniej i pro-

ciej jest zastosowa  dro sz  foli  (wydamy

na foli , ale oszcz dzimy na roboci nie). Co

do rodzaju paroizolacji, poleci  kupno zwy-

k ej i niedrogiej folii. 

Poniewa  dach chcemy zrobi  szybko, jesz-

cze przed zim , przejrzeli my oferty produ-

centów. Skontaktowali my si  z kilkoma

z nich. Doradca firmy Tyvek, po otrzyma-

niu krótkich informacji na temat dachu

odradzi  zakup najmocniejszej, ale te  naj-

dro szej folii Tyvek SUPRO. Zapropono-

wa  ta sz , ale równie mocn  Tyvek PRO.

Poleci , aby zadzwoni  do autoryzowanych

sk adów budowlanych, które sprzedaj  ich

produkty. Akurat trwa a promocja cenowa,

wi c folie mo na kupi  w cenach ni -

szych, ni  podane w cenniku na stronie

internetowej.

Szukamy promocji
Dzwonimy po punktach sprzeda y i dowia-

dujemy si , czy handlowcy maj  jeszcze

w ofercie folie Tyvek PRO. Po wykonaniu

kilku telefonów do poleconych sk adów

budowlanych okaza o si , e s  trudno ci

z dostaniem materia ów. Ko czy si  sezon

i zosta y tylko ostatnie sztuki. Ceny tak e

s   ró ne. W jednym sk adzie nawet wy sze

ni  na stronie internetowej producenta.

W ko cu znajdujemy foli  Tyvek PRO po

5,5 z  za m2, ale pod warunkiem, e kupimy

225 m2 (3 rolki). Liczymy – za 3 rolki za-

p acimy 1237 z , w innym sk adzie za 1 m2

chc  6,4 z , ale mo na kupi  200 m2 i b dzie

nas to wtedy kosztowa o 1280 z . Wybiera-

my pierwsz  opcj . Kupujemy te  foli  pa-

roizolacyjn  Isover po 2,6 z  za m2. W ad-

nym sk adzie nie ma folii paroizolacyjnej

Tyvek, bo – zdaniem sprzedawców –  jest za

droga (7,4 z  za m2). Doradca w sk adzie,

zapewnia nas, e nie ma potrzeby kupowa-

nia drogiej folii, wystarczy ta, na któr  si

zdecydowali my. 

Ostatecznie kupujemy 3 rolki folii paro-

przepuszczalnej za 1237 z  i paroizolacyjn

za 520 z  (200 m2). Teraz musimy szybko

pojecha  do sk adu po odbiór materia u.

P acimy na miejscu gotówk  1757 z .

zakup kontrolowany

fot. SS. KKasper

pomagamy Czytelnikowi kupi  foli  na dach
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W 1998 r. kupi em foli  Membrafol (zielono-

szara). Poleca o j  wówczas wielu sprze-

dawców. Po jej za o eniu pokry em dach dachów-

k . Dzisiaj, gdy pokazuj  komu , jak wygl da moje

poddasze, nikt nie chce uwierzy , e tak wygl da

folia dachowa. Ca a si  wykruszy a i spad a na

strop. Z o y em reklamacj  na produkt. Jednak

ekspertyza wykaza a, e pokrycie by o le u o one,

a folia – je li ma kontakt z promieniami UV – szyb-

ko ulega zniszczeniu. Przymierzam si  w a nie do

zrywania pokrycia i uk adania nowej folii na dach.

B dzie mnie to kosztowa o ok. 10 tys. z .

Tomasz S.

Mamy dom z poddaszem u ytkowym. Po pew-

nym czasie okaza o si , e we na mineralna,

któr  ocieplili my dach jest lekko wilgotna. Nie wie-

dzieli my co si  dzieje, poza tym mieszkali my w do-

mu zaledwie kilka miesi cy. Ogl dali my, sprawdzali-

my sk d wilgo  mo e si  przedostawa , jednak nie

potrafili my okre li  przyczyny. Pomóg  nam znajomy,

który mia  ten sam problem, co my. Okaza o si , e

u o yli my na krokwiach foli  niskoparoprzepuszczal-

n  i nie zostawili my szczeliny wentylacyjnej mi dzy

foli  a ociepleniem. Dlatego wilgo  nie mog a przedo-

sta  si  do otworów wentylacyjnych w po aci dachu,

a jej nadmiar zbiera  si  na wewn trznej stronie folii,

skrapla  si  i przenika  do ocieplenia. Ca e szcz cie,

e nie mamy jeszcze wyko czonego  poddasza.

Ewa S. 

Nie ocieplali my dachu na naszym poddaszu nie-

u ytkowym, a jedynie strop poddasza. Najwa -

niejsz  rzecz , jak mówi  nam kierownik budowy,

by o szczelne pokrycie i zabezpieczenie konstrukcji

dachu foli  paroprzepuszczaln , tak by nie uszkadza-

a jej woda z zewn trz. Gdy poddasze jest nieu ytko-

we wystarczy folia o niskiej paroprzepuszczalno ci.

Chroni ona zarówno przed deszczem, jak i wiatrem.

Jan, Zamo

z DO WIADCZE CZYTELNIKÓW

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/dachy

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

Poszukiwana: folia dachowa paroprze-
puszczalna i paroizolacyjna na dach
o powierzchni 120 m2. Dach jest rednio
skomplikowany – czterospadowy z dwie-
ma lukarnami i 3 oknami po aciowymi;
pokryty b dzie dachówk  ceramiczn ;
dom jest parterowy z poddaszem u yt-
kowym musimy wi c kupi  foli  wysoko-
paroprzepuszczaln .

TYVEK, PPro

5,5 z /m2

1237 zz  zza cca o

wymiary: 1,5 x 50 m

w rolce 75 m2

SAINT-GGOBAIN IISOVER PPOLSKA,

Stopair

Folia paroizolacyjna, 

2,6 z  m2

520 zz  zza cca o

wymiary: 1,9 x 53 m

w rolce 102,29 m2

1757 z
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