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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU

Bez folii si  nie da

A
by dach dobrze pe ni  swoj

funkcj , musi mie  nie tylko so-

lidn  wi b  i szczelne pokrycie,

ale tak e odpowiednio dobrane i u o o-

ne ocieplenie oraz izolacje chroni ce

z zewn trz przed opadami, od wewn trz

za  przed par  wodn . Pami tajmy przy

tym, e to w a nie na poddaszach u yt-

kowych o ni  naj atwiej – otwarta za-

zwyczaj klatka schodowa nie zatrzymu-

je p dz cego ku górze powietrza, które

niesie par  wodn  zebran  z ca ego do-

mu. Dlatego dachy „zdrowych” domów

najcz ciej maj :

wst pne krycie – zabezpieczaj ce

przed przeciekami z zewn trz;

ocieplenie – chroni ce przed zim-

nem, a tak e przed ha asem;

paroizolacj – ograniczaj c  dost p

wilgoci z wn trza domu.

OCHRONA Z ZEWN TRZ
Je li na poddaszu maj  by  pomieszcze-

nia mieszkalne, dach musi by  ocieplo-

ny. Ocieplenie trzeba jeszcze zabezpie-

czy  przed przeciekami, poniewa  po-

krycia dachowe najcz ciej nie s  w tym

skuteczne. Odpowiedni  ochron  daje

wst pne krycie foliami dachowymi 

(Foliami Wst pnego Krycia – FWK).

S  to materia y paroprzepuszczalne,

czyli umo liwiaj ce odparowanie wilgo-

ci, której uda si  dosta  pod pokrycie.

Dlatego ich stosowanie jest dla kon-

strukcji dachu znacznie „zdrowsze” ni

tradycyjnej, szczelnej papy uk adanej

na deskowaniu.

Folie te w ró nym stopniu przepuszcza-

j  par  wodn  i dlatego wyró nia si

materia y nisko- lub wysokoparoprze-

puszczalne.

Gdyby nie odpowiednie materia y umo liwiaj ce

ochron  przed zawilgoceniem, dach by by nara ony

na przemarzanie i zagrzybienie. A w takich 

warunkach „zdrowy” nie mo e by  ani dom, 

ani jego mieszka cy.

MONIKA KKARDA
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Folie niskoparoprzepuszczalne. Ich

popularno  wyra nie os ab a, bo mo -

na je stosowa  pod warunkiem, e pod

foli  zostawi si  kilkucentymetrow

szczelin  wentylacyjn , u atwiaj c  od-

prowadzanie wilgoci i – niestety – wy-

ch adzaj c  warstw  ocieplenia. Tego

rodzaju szczeliny wykonywano najcz -

ciej le lub zupe nie je pomijano, przez

co ocieplenie ulega o zawilgoceniu

i tym samym spada y jego w a ciwo ci

izolacyjne. Obecnie folie niskoparo-

przepuszczalne stosuje si  na podda-

szach nieu ytkowych.

Folie wysokoparoprzepuszczalne.

Cz sto nazywane te  membranami, ma-

j  zdecydowanie lepsze w a ciwo ci

u ytkowe ni  folie niskoparoprzepusz-

czalne. Skutecznie chroni  konstrukcj

i ocieplenie dachu przed wod  opadow ,

a tak e sprawnie i szybko odprowadzaj

par  wodn  na zewn trz. Takie folie

uk ada si  bezpo rednio na ociepleniu,

dzi ki czemu nie trzeba wykonywa

szczeliny wentylacyjnej.

Obecnie wi kszo  producentów oferuje

w ókninowe membrany wielowarstwo-

we, w których jedn  jest tzw. warstwa

czynna (zatrzymuj ca wod  i przepusz-

czaj ca par  wodn ), nazywana równie

– z powodu niewielkiej grubo ci –

filmem.

Foli  FWK najcz ciej uk ada si  bez-

po rednio na krokwiach. Jej pasy mocu-

je si  – poczynaj c od okapu – poziomy-

mi rz dami, cz c je na zak ad o szero-

ko ci 10-15 cm. Poniewa  folie FWK

maj  specjaln  struktur  umo liwiaj c

przenikanie pary wodnej w jedn  stron

i nieprzedostawanie si  wody z drugiej,

trzeba je uk ada ci le z zaleceniami

producenta, dotycz cymi strony folii,

która powinna znale  si  na zewn trz.

Je li foli  u o y si  odwrotnie, wilgo

b dzie wnika a w ocieplenie oraz kon-

strukcj  i nie b dzie stamt d usuwana.

Tam, gdzie przez po a  dachu przecho-

dz  kominy, kana y wentylacyjne czy

te  zamontowane b d  okna dachowe,

foli  trzeba zamocowa  w taki sposób,

by nie powsta y fa dy i zag bienia,

w których mog aby si  gromadzi  woda.

Trzeba te  pami ta  o starannym

uszczelnieniu po cze  i miejsc styku.

W domu z u o onym ju  pokryciem da-

chowym nie mo na umie ci  folii na ze-

wn trz krokwi. Dlatego adaptuj c pod-

dasze, trzeba u o y  j  od rodka. Foli

mocuje si  wówczas listewkami (o prze-

kroju 2x3 cm) do boków krokwi w odle-

g o ci ok. 3 cm od ich górnej kraw dzi.

W pe nym deskowaniu, przy kalenicy

trzeba jeszcze wyci  otwór o szeroko ci

3-4 cm, który umo liwi wentylacj  po-

zostawionej szczeliny.

OCHRONA OD WEWN TRZ
Od rodka pomieszcze  uk ada si  foli

paroizolacyjn . Takie folie cho  cz sto na-

zywane s  paroszczelnymi, naprawd  ca -
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TAKA FFOLIA, JJAKI PPARAMETR

Masa ppowierzchniowa. Wp ywa na wytrzy-
ma o  mechaniczn  membrany – im ci sza,
tym bardziej wytrzyma a. Niestety, ci sza folia
ma te  mniejsz  paroprzepuszczalno . Dlatego
najlepsze – ze wzgl du na wytrzyma o  i paro-
przepuszczalno  – s  membrany o gramaturze
100-140 g/m2.

Odporno  nna nnisk  ii wwysok  ttemperatur .
Producenci podaj , e membrany wytrzymuj
od – 40 do 90°C. W praktyce mo liwe jest krót-
kotrwa e dzia anie wy szych temperatur (nawet
120°C). Nale y przy tym pami ta , by w celu
optymalnej wentylacji stworzy  odpowiedni dy-
stans mi dzy pokryciem dachowym a foli . Ta-
kie przewietrzanie umo liwia ruszt z at i kontr-
at (o wysoko ci 8-10 cm).

Paroprzepuszczalno . To ilo  pary wodnej,
jak  membrana jest w stanie przepu ci  przez
swoj  powierzchni  w okre lonym czasie i w

konkretnych warunkach. Przyjmuje si , e mem-
brany wysokoparoprzepuszczalne musz  mie
co najmniej 1000 g/m2/24 h. Sprzedawane
obecnie maj  paroprzepuszczalno  na pozio-
mie 1800-4000 g/m2/24 h.

Opór ddyfuzyjny SSd. Parametr ten oznacza
grubo  równowa n  dyfuzyjnie grubo ci war-
stwy powietrza; membrana o Sd = 0,02 m sta-
wia parze wodnej taki opór, jak 2-centymetrowa
warstwa powietrza (im ni sza warto  Sd, tym
wi cej pary wodnej przepu ci membrana).

Odporno  nna ppromieniowanie UUV. Od niej
zale y, jak d ugo mog  trwa  prace monta owe.
Je li folia b dzie nara ona na nas onecznienie
d u ej ni  deklaruje to jej producent, straci swo-
je w a ciwo ci. Dlatego jak najszybciej foli
trzeba os oni  pokryciem: niskoparoprzepusz-
czaln  – przed up ywem 3-4 tygodni, wysokopa-
roprzepuszczaln  – 3-6 miesi cy.

Foli
wst pnego
krycia nnaj a-
twiej zzamon-
towa  bbezpo-
rednio ddo

krokwi

we na mineralna u o ona
w dwóch warstwach

szczelina pod
pokryciem

folia
wysokoparoprzepuszczalna

paroizolacja krokiewposzycie z p yt g-k mocowanych na ruszcie

pokrycie dachowe             ata
kontr ata

szczelina pod
pokryciem

folia niskoparo-
przepuszczalna

szczelina nad
ociepleniem

we na mineralna u o ona
w dwóch warstwach

paroizolacja
poszycie z p yt g-k mocowanych na ruszcie

krokiew

pokrycie dachowe                         ata kontr ata
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Przekrój ddachu zz ffoli  wwst pnego kkrycia: aa) nniskoparoprzepuszczaln ; bb) wwysokoparoprzepuszczaln

a)

b)
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kowicie szczelne nie s . Nie tyle ca kowi-

cie blokuj  przep yw pary wodnej, co ra-

czej go opó niaj . Obecnie sprzedawane

s  dwa rodzaje folii:

tradycyjne – folie starszego typu, poli-

etylenowe, zwykle w kolorze ó tym albo

niebieskim. S  bardzo szczelne (maj

wspó czynnik S
d

na poziomie ok. 80 m, pa-

roprzepuszczalno  – 0,3-1 g/m2/24 h). Nie-

mal ca kowicie eliminuj  ryzyko przedosta-

nia si  wilgoci do we ny, ale w pewnych

sytuacjach (dobrze ocieplony dom, szczel-

ne okna, ma o wydajna wentylacja) mog

okaza  si  szkodliwe. Para wodna, nie

mog c si  wydosta , zaczyna si  skrapla

na wewn trznej stronie paroizolacji, 

prowadz c do zawilgocenia p yt gipsowo-

kartonowych, rozwoju ple ni oraz 

grzybów;

nowoczesne, zwane paroizolacj  ak-

tywn  albo regulatorami pary – zbudo-

wane z w ókniny i filmu. Maj  wi ksz

paroprzepuszczalno  ni  tradycyjne

(5-6 g/m2/24 h; S
d

powy ej 8 m) – kiedy

pary jest w pomieszczeniu za du o, cz -

ciowo przepuszczaj  j  do ocieplenia,

sk d mo e odparowa  na zewn trz.

Paroizolacj  mo na mocowa  zszywka-

mi do krokwi, pod warunkiem, e

uszczelni si  miejsca, w których zosta a

nimi przebita (np. zaklei ta m ). Takie

zabiegi nie b d  potrzebne, je li foli

zamocuje si  ta m  dwustronnie klej -

c , np. do metalowego rusztu ok adziny

z p yt gipsowo-kartonowych.

WENTYLACJA
Oprócz u o enia odpowiednich folii wa na

jest tak e skuteczna wentylacja po aci da-

chowej, przewietrzanie bowiem umo liwia

szybkie odprowadzenie przedostaj cej si

tu wilgoci. Z tego powodu nie mo na zapo-

mnie  o pozostawieniu pustki wentylacyj-

nej pod warstwami s abo przepuszczaj cy-

mi wilgo , takimi jak pe ne deskowanie, pa-

pa czy folie o niskiej paroprzepuszczalno ci.

Zapewnienie wentylacji bezpo rednio

pod pokryciem dachowym nie jest trud-

ne, poniewa  wyst puje tu naturalny

ci g powietrza wywo any wiatrem, ró -

nic  wysoko ci okapu i kalenicy, a tak e

ciep em z rozgrzanego s o cem pokry-

cia dachowego. Do dobrego przewie-

trzania wystarczy pozostawienie otwo-
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DOM ANTYALERGICZNY

Pasy ffolii pparoizolacyjnej mmusz  bby  sszczelnie
po czone –– sspecjaln  tta m ...

Wentylacj  ppod ppokryciem ddachowym uumo li-
wiaj :  aa) rruszt zz at ii kkontr at; bb) ootwory ww ppodbit-
ce  ddachowej; cc) ootwory ww kkalenicy

...lub kklejem pparoszczelnym
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ZDANIEM EEKSPERTA

Ró nice w montowaniu starych, niskoparoprze-
puszczalnych folii (ta szych) i nowych wysoko-
paroprzepuszczalnych (dro szych) wynikaj
z odmiennego sposobu dzia ania. Te pierwsze
wymagaj  zbudowania dwóch szczelin wentyla-
cyjnych pod pokryciem dachu. Pierwsza osusza
pokrycie zasadnicze oraz aty i kontr aty, a dru-
ga pozwala wyci gn  par  wodn  z konstrukcji
i termoizolacji dachu. Czynnikiem osuszaj cym
– wyci gaj cym par  wodn  – w obu tych
szczelinach jest przep ywaj ce w nich powie-
trze. 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.
W przypadku zastosowania folii wwysokoparo-
przepuszczalnej dolna szczelina pod foli  nie
jest potrzebna, poniewa  para wodna mo e
przej  przez foli  do górnej szczeliny (utworzo-

nej przez aty i kontr aty), której wykonanie jest
du o atwiejsze ni  dolnej. Wynika to z faktu
umiejscowienia dolnej szczeliny mi dzy kro-
kwiami, które ograniczaj  przep yw powietrza
narzucaj c jej „swoje” kierunki.
Dodatkow  komplikacj  przy zastosowaniu folii
niskoparoprzepuszczalnych jest konieczno
u ycia materia u dystansuj cego, zapewniaj ce-
go sta y odst p mi dzy foli  a termoizolacj .
Je eli si  tego nie zrobi, we na po pewnym cza-
sie osunie si  w dó  i zatka doln  szczelin .
Dlatego prawid owe zamontowanie folii nisko-
paroprzepuszczalnych mo e by , mimo ich ni -
szej ceny, du o dro sze ni  zamontowanie folii
wysokoparoprzepuszczalnych. Ró nice na 
korzy  tych nowoczesnych s  tym wi ksze, im
dach ma bardziej skomplikowany kszta t.

Krzysztof Patoka

a) b) c)
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rów wentylacyjnych pod okapem oraz

w kalenicy. Niestety, czasem otwory na

ko cu po aci dachowej nie gwarantuj

dostatecznej wentylacji – w dachach

o ma ym k cie nachylenia (poni ej 30°)

lub d ugich krokwiach (ponad 10 m),

a tak e te z licznymi oknami po aciowy-

mi. W takich montuje si  dachówki lub

kominki wentylacyjne, których liczb

oraz rozmieszczenie powinien okre li

projektant pokrycia dachowego.        

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU

NAJWA NIEJSZE

+ Nadruk na folii wst pnego krycia
uniemo liwia pomy k  podczas jej uk adania
– powinien znale  si  „na zewn trz” dachu.

+ Nowoczesne folie dachowe s atwiejsze
do u o enia ni  tradycyjny podk ad pod pokry-
cie (papa na deskowaniu).

+ Oszcz dno . Technologia wykorzystuj ca
folie dachowe jest ta sza od tej z deskowa-
niem i kryciem pap .

Folie chroni  dach przed zawilgoceniem
tylko po warunkiem, e zostan  w a ciwie
u o one.

mit Od wwewn trz ppoddasza zzawsze uuk a-
da ssi foli  pparoszczeln . W rzeczywisto ci
taka folia nie jest ca kowicie szczelna, po-
niewa  ma opó nia , a nie blokowa  prze-
p yw pary wodnej. Paroizolacja s u y
przede wszystkim do ochrony we ny mine-

ralnej. Takiej os ony nie potrzebuj  ani ce-
lulozowy materia  termoizolacyjny, ani poli-
styren; nie jest te  potrzebna w dachach
nieocieplonych.

mit Foli  ddachow  mmo na oos oni  wwi b  nna
zim . Takie rozwi zanie jest niedopuszczalne.
Ka da folia dachowa ulegnie uszkodzeniu
– je li nie zniszczy jej wiatr, „wypal ” j
promienie s oneczne.

mit Uszkodzona mmembrana wwymaga
wymiany. Przedziurawienie membrany
dachowej nie musi by  gro ne, je li od razu
zostanie naprawione, np. uszczelnione ta m
klej c . Niebezpieczne mog  by  niewielkie
otwory wypalone przez iskry z papierosów
dekarzy, którzy cz sto nawet nie wiedz , e
spowodowali takie uszkodzenia. Je li niezau-
wa onych przez nikogo i tym samym niena-
prawionych dziur jest du o, dach do  szyb-
ko ulegnie zawilgoceniu.

W ddachach, ww kktórych uutrudniona jjest
wentylacja ppod ppokryciem, sstosuje ssi  nnp. sspecjalne
dachówki
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INFO RRYNEK

5,30 z 5,50 z cena [m2] 6,5 z ok. 12 z
Griltex DuPont producent Marma Dörken

Forsth STX TyvekrSolid nazwa pproduktu Membrana dachowa 3 Delta Maxx

3000 2000 
paroprzepuszczalno

1900 3000
[g/m2 w ci gu doby]

1,5 3 wspó czynnik SSd [cm] 1,5 15

4 4
odporno  nna ss o ce

3 2,5[miesi ce]
10 30 gwarancja [lata] – 15

50 / 1,5 50 / 1,5
opakowanie

25, 50 / 1,5 50 / 1,5[d ./szer. rolki, m]

folie pparoprzepuszczalne

ok. 1,30 z ok. 1,55 z cena [m2] ok. 5 z ok. 8 z
Griltex Marma producent Griltex Dörken

Paroizolacja PV 260 Paroizolacja 3 MA nazwa pproduktu PV Alu 165 Delta Reflex
jednowarstwowe

warstwy

trójwarstwowe

polietylen polietylen

1. polietylen 1. polietylen
2. zbrojenie 2. zbrojenie z HDPE

(siatka polipropylenowa) 3. aluminium pokryte
3. aluminium poliestrem 

78 82 wspó czynnik SSd [m] > 150 100

– 300/180 
wytrzyma o  nna zzerwanie

– > 35wzd u /w ppoprzek[N]
10 – gwarancja [lata] 10 –

50 / 2,6 50 / 2, 2,7 
opakowanie

50 / 1,5 50 / 1,5[d ./szer. rolki, m]

folie pparoszczelne

PRZYDATNE ADRESY

Folie ddachowe

AKE 042 215 02 90 www.ake.com.pl

CB ((COROTOP) 077 400 50 70 www.cb.com.pl 

CENVIP 022 724 60 05 www.cenvip.pl

DÖRKEN DDELTA FFOLIE 022 798 08 21 www.ddf.pl

DUPONT PPOLAND ((TYVEK)
022 320 09 00 www.tyvek.pl

EDAL 022 673 54 80 www.edal.com.pl

FOLDA PPLUS 061 894 46 14 www.folda.com.pl

FOLIAREX 061 813 40 65 www.foliarex.com.pl

GRILTEX PPOLSKA 061 814 85 17 www.griltex.pl

GUTTA PPOLSKA 061 428 20 64 www.gutta.pl

HENWAL 012 275 14 60 www.henwal.pl

ICOPAL 043 823 41 11 www.icopal.com

LENKO 033 828 52 00 www.lenko.com.pl

MARMA PPOLSKIE FFOLIE
016 642 36 36 www.marma.com.pl

ONDULINE MMATERIA Y BBUDOWLANE
022 642 83 88
www.onduline.com.pl

O RODEK BBADAWCZO-RROZWOJOWY PPRZEMYS U
RAFINERYJNEGO 024 365 34 81 www.obr.pl

SAINT GGOBAIN IISOVER PPOLSKA
032 339 63 00 www.isover.pl

TEGOLA PPOLONIA 042 636 24 42
www.tegola-polonia.com.pl

TOPFOL 061 826 52 90 www.topfol.pl

URSA 022 878 77 60 www.ursa.pl

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

wspó czynnik SSd – wspó czynnik oporu dyfuzyjnego, czyli przenikania pary wodnej; jego warto  jest równa oporowi powietrza
o takiej samej grubo ci; odporno  nna ss o ce – parametr okre laj cy maksymalny okres (warto  u redniona), na jaki mo na
pozostawi  foli  bez ko cowego krycia.

– ceny brutto –
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