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W trosce

Od kiedy zacz li my 

mieszka  na podda-

szach, musimy chroni

ich ocieplenie przed 

wilgoci . Bywa o to 

cz sto nieskuteczne, 

dopóki nie wynaleziono 

folii, które nie 

przepuszczaj  wody, 

ale te  nie zatrzymuj

pary wodnej.

Folie do dachów 
spadzistych

Krzysztof Patoka

Wspó czesne materia y budowlane s

w wi kszo ci wyspecjalizowane i maj  ce-

chy korzystne dla okre lonego zastosowa-

nia. Taka specjalizacja ulepsza konstruk-

cj  w ró ny sposób, na przyk ad zwi ksza 

jej trwa o , obni a koszt (nie cen ) jej wy-

konania oraz zwi ksza bezpiecze stwo jej 

u ytkowania lub inne funkcje ochronne. 

W dziedzinie materia ów dachowych od 

lat obserwujemy tak  specjalizacj . Jej wy-

nikiem jest powstanie materia ów przezna-

czonych do spe niania ci le okre lonych 

funkcji w dachu. 

Ich rozwój spowodowa a zmiana naszych 

potrzeb mieszkaniowych: tam, gdzie daw-

niej suszy o si  bielizn  czy wnosi o stare 

sprz ty, które al by o wyrzuci , teraz urz -

dza si  wn trza mieszkalne. Powsta a po-

trzeba ocieplenia takich poddaszy. I oto 

si  okaza o, e skuteczno  ocieplenia da-

chów spadzistych nie jest proporcjonal-

na do grubo ci zastosowanych do tego ma-

teriaów. Wzrost grubo ci termoizolacji nie 

wystarcza do zapewnienia odpowiedniej 

termoizolacyjno ci dachu. Przyczyn  nie-

wystarczaj cej izolacji poddasza okaza o si

zawilgocenie ocieple  – i to zarówno wod

pochodz c  z zewn trz, na przyk ad z desz-

czu, któr  wiatr wdmuchuje pod pokrycie, 

jak i wod  z wn trza domu, która w posta-

o suchy dach

PRZEGL D RYNKU

fot. Dörken

BD10_folie_dachowe.indd 114BD10_folie_dachowe.indd   114 2008-09-30 11:31:112008-09-30   11:31:11



Folie do dachów spadzistych

BUDUJEMY DOM 10/2008 115

ci pary dostaje si  do ocieplenia i tam skra-

pla w miejscach styku z zimniejszymi jego 

warstwami.

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

przenikaniem i skraplaniem si  pary wod-

nej oraz zabezpieczone przed jej przewiewa-

niem zachodz cym w szparach mi dzy ma-

teria ami 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 li-

wiaj  przep yw pary wodnej nap ywaj cej 

z wn trza budynku.

Folie wst pnego krycia (FWK) oraz mem-

brany wst pnego krycia (MWK) wspó dzia-

aj c z systemem wentylacji dachu lub jego 

pokrycia, umo liwiaj  wydostanie si  pary 

wodnej z konstrukcji dachu i jego termo-

izolacji. Dzi ki wspó dzia aniu tych dwóch 

grup izolacji para wodna ma ograniczo-

ny dost p do dachu, ale mo e go swobodnie 

opu ci , gdy si  w nim znajdzie. 

Stosowanie FWK i MWK ci le zwi za-

ne jest ze sposobem wentylowania dachu, 

chocia  dach, w którym jest zamontowana 

MWK nie mo e by  zakwalifikowany do ka-

tegorii „dachu wentylowanego”.

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  two-

rzywami sztucznymi (najcz ciej polimera-

mi), charakteryzuj  si  du  elastyczno ci ,

s  lekkie i atwe w monta u. Nic wi c dziw-

nego, e ka dy wspó czesny dach ma w swej 

konstrukcji co najmniej jedn  z takich izola-

cji. Wi kszo  dachów ma pokrycie u o one

na atach i kontr atach uszczelnionych folia-

mi lub membranami wst pnego krycia.

Problemy z nazwami
Warto wiedzie , e omawiane materia y fo-

liowe bywaj  ró nie nazywane. Nazwy te s

i b d  jeszcze przez pewien czas problemem, 

nawet dla osób zwi zanych zawodowo z bu-

downictwem. Wynika to z wielu przyczyn: 

szybkiego tempa zmian, wielo ci róde  in-

formacji (ka dy kraj ma swoje tradycyjne 

okre lenia i nazwy), a tak e z poszerzania si

oferty i zastosowa  materia ów foliowych.

W tytule normy PN-EN 13859, wed ug 

której certyfikuje si  wszystkie takie mate-

ria y jak: folie, membrany i wiatroizolacje, 

u yte jest sformu owanie: „elastyczne wyro-

by wodochronne”. Norma ta obejmuje szer-

sz  grup  produktów ni  tylko uszczelnia-

j ce warstwy wst pne. Dlatego potrzebne s

coraz precyzyjniejsze nazwy, jak najlepiej 

informuj ce o funkcjach tych wyspecjali-

zowanych produktów. Warto przy tym roz-

ró ni  je wed ug ich najwa niejszych cech 

istotnych dla dzia ania przegrody budowla-

nej, do której s  one przewidziane. 

Nazwy materia ów stosowanych jako 

uszczelnienia pokry  dachów spadzistych 

FWK

folie wst pnego krycia

(niskoparoprzepuszczalne)

MWK

membrany wst pnego krycia

(wysokoparoprzepuszczalne)

folie paroszczelne
folie 

paroprzepuszczalne

membrany

lekkie
ekrany

Nazwy elastycznych wyrobów wodochronnych stosowanych na warstwy wst pnego krycia

fo
t.

 C
o

ro
to

p

 Stosowanie wysokoparoprzepuszczalnych membran wst pnego krycia wymaga przep ywu powietrza 

wentyluj cego mi dzy pokryciem i nad membran . Zapewniaj  to kontr aty z wlotem i wylotem utworzo-

nej przez nie szczeliny

Izolacje nisko- 
czy wysokoparoprzepuszczalne?
Niskoparoprzepuszczalne. 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 jest odprowadzany, by nie 

powodowa  zawilgocenia konstrukcji dachu. 

Wysokoparoprzepuszczalne. 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 zatem nad nimi zostawia  szczeliny wentylacyjnej.
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podane s  w tabeli powy ej. W zaprezen-

towanym nazewnictwie uwzgl dnione s

okre lenia, które si  przyj y na polskim 

rynku, a które s  te  dostosowane (jak np. 

membrana) do nazewnictwa u ywanego 

w Europie. 

FWK folie wst pnego krycia – to folie o ni-

skiej paroprzepuszczalno ci, stosowane jako 

uszczelnienie pokry  uk adanych na atach, 

wymagaj ce wentylowania przestrzeni mi -

dzy foliami a termoizolacj  (wed ug techniki 

tzw. dachu wentylowanego); w dachu w któ-

rych s  zastosowane musz  by  skonstru-

owane dwie szczeliny wentylacyjne – jedna 

pod pokryciem, a druga pod FWK (rys. 1). 

FWK paroszczelne – s  to produkty o bar-

dzo niskiej paroprzepuszczalno ci porów-

nywalnej do paroizolacji typu opó niacze 

pary o S
d
³ 20 m, przewa nie przeznaczone 

s  do stosowania pod blachy uk adane w da-

chach niewentylowanych (S
d
 to grubo

równowa nej membranie warstwy powie-

fo
t.

 M
a

rm
a

 Okap z ekranem wysokoparoprzepuszczalnym. 

Ekrany maj  takie same zastosowania jak 

pozosta e membrany, ale z powodu wi kszej 

odporno ci mo na je uk ada  pod wszelkie 

pokrycia: le ce na atach, na deskowaniu i na 

niskich k tach nachylenia po aci

 Folie i membrany paroprzepuszczalne nale y

uk ada  w a ciw  stron  (t  z napisami do góry), 

jest to wa ne z ró nych powodów

fo
t.

 G
ra

c
e

Systemy wentylacji dachów sko nych z pokryciem uk adanym na atach i kontr atach po-

winny by  dostosowane do uk adu warstw wst pnego krycia. Przyk ady poprawnych roz-

wi za  pokazano na rysunkach 1, 2 i 3. Dachy na nich przedstawione maj  podobne w a ci-

wo ci eksploatacyjne.

 Przedstawione na rysunkach 

przekroje to najcz ciej stosowa-

ne rozwi zania sko nych dachów 

wentylowanych. Najkorzystniejsz

z nich wersj  jest ta z MWK 

(rys. 2), co wynika z nast puj -

cych zalet membran: 

ni szy koszt wykonania pokry-

cia i ca ego dachu, dzi ki uprosz-

czeniu konstrukcji (w a ciwie wy-

konana szczelina wentylacyjna 

bardzo podnosi koszty ca kowite 

pokrycia dachu);

lepsza ochrona termoizolacji 

i konstrukcji dachu w newralgicz-

nych jego miejscach: w kalenicy, 

w koszach i w miejscach przej

ró nych instalacji przez pokry-

cie;

wykorzystanie ca ej wyso-

ko ci krokwi na ocieplenie oraz

lepsza termoizolacyjno  dachu 

dzi ki temu, e nie ma w nim dol-

nej szczeliny wentylacyjnej, któr

w okresie ch odów nap ywa aby

do termoizolacji wilgo  atmosfe-

ryczna;

lepsza ochrona drewnianych 

elementów konstrukcji dachu, 

dzi ki temu, e wilgotne powie-

trze atmosferyczne nie styka si

z drewnem.

Systemy wentylacji zale nie od uk adu 
warstw wst pnego krycia

Przekrój dachu izolowanego FWK

Przekrój dachu izolowanego pap  podk adow

z w a ciwie wentylowanym deskowaniem

Przegl d rynku

1

Przekrój dachu izolowanego MWK2

3
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Przegl d rynku

trza; im warto  ta jest ni sza, tym wi cej 

pary wodnej przepuszcza membrana).

FWK paroprzepuszczalne – to popular-

ne folie zbrojone lub folie z zatopion  tka-

nin  o paroprzepuszczalno ci dochodz cej 

do 40 g/m² na dob , co odpowiada S
d

 1 m.

MWK membrany wst pnego krycia

– materia y wysokoparoprzepuszczal-

ne o S
d
 < 0,1 m, nazywane równie  mem-

branami dachowymi (tak samo jak mem-

brany na dachy p askie zast puj ce papy 

wierzchniego krycia); ich g ówn  zalet

jest to, e mo na je u o y  bezpo rednio na 

termoizolacji (na styk), co eliminuje szcze-

lin  nad termoizolacj ; taki dach jest osu-

szany przez jedn  szczelin  znajduj c  si

pod pokryciem. Takie dachy nazywa si

niewentylowanymi z pokryciem wentylo-

wanym (rys. 2).

MWK lekkie – membrany o mniejszej gra-

maturze i mniejszej wytrzyma o ci, spe nia-

j ce podstawowe wymagania ró nej, ale wy-

sokiej paroprzepuszczalno ci.

MWK ekrany – grupa membran o grama-

turze od 160 g/m², podwy szonej trwa o-

ci i wytrzyma o ci mechanicznej oraz wy-

sokiej paroprzepuszczalno ci (S
d
 ~ 0,02 m, 

czyli 1300–2000 g/m² na dob  w temperatu-

rze 23ºC i przy 85% wilgotno ci powietrza). 

Warto wyró ni  je jako oddzieln  grup , po-

niewa  tylko one maj  bardziej uniwersal-

ne zastosowania i w przysz o ci b d  po-

wszechnie stosowane.

Folie FWK a potem równie  membra-

ny MWK powsta y ponad 40 lat temu. Od 

tego czasu wci  udoskonalano technolo-

gie ich wytwarzania i techniki ich monta-

u, aby odpowiada y wymaganiom wspó -

czesnego budownictwa. Dlatego materia y

te maj  coraz lepsze parametry i w a ciwo-

ci. Jednak ostateczny efekt i skuteczno

ich dzia ania zale  od w a ciwego u o e-

nia ich na dachu. Monta  decyduje o tym, 

czy membrany b d  nale ycie spe nia

swoje funkcje.

Membrany s  obecnie najlepszym materia-

em spo ród tych przeznaczonych na warstwy 

wst pnego krycia i dlatego warto do o y  sta-

ra  na ka dym etapie budowy dachu, aby ich 

zalety zosta y maksymalnie wykorzystane.

FWK

We wspó czesnym budownictwie stosuje si

wiele ró nych konstrukcji dachowych, które 

wymagaj  rozmaitych, wyspecjalizowanych 

materia ów. Jednym z nich s  folie wst pne-

go krycia o niskiej paroprzepuszczalno ci, 

które s  powszechnie stosowane w dwóch 

rodzajach konstrukcji: 

 w dachach z poddaszem nieu ytkowym, 

w których przestrze  nad ocieplonym stro-

pem jest wentylowana;

 w nieocieplanych dachach budynków 

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 wia-

trochronnej i wodochronnej, a jednocze nie 

 Wentylacja po aci dachowej. Para wodna 

przechodzi przez we n  mineraln  i jest 

wywiewana szczelin  znajduj c  si  pod 

pokryciem. Wlot powietrza powinien znajdowa

si  w szczycie dachu pod dachówkami 

kalenicowymi (a) lub w obr bie okapu (b)

fo
t.

 M
o

n
ie

r
fo

t.
 V

o
x 

In
d

u
s
tr

i

a

b

 Folie i membrany sprzedawane s  w rolkach 

o ró nych wymiarach

Miesi ce stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie wrzesie
pa dzier-

nik
listopad grudzie

Wilgotno

wzgl dna
85% 85% 80% 75% 70% 70% 75% 75% 80% 90% 90% 90%

Wilgotno  powietrza atmosferycznego w Polsce 

(wed ug Atlasu klimatu Polski)

 Folie niskoparoprzepuszczalne zbrojone nale y

uk ada  z lekkim zwisem, a pozosta e folie bez 

niego. Membrany natomiast musz  by  uk adane 

z  lekkim napr eniem, po to, eby nie wypycha a

ich termoizolacja. Izolacje (FWK i MWK) mocuje 

si  wst pnie spinkami (tackerem), gwo dziami,

z szerokim ebkiem lub od razu krótkimi 

kontr atami – wybór metody zale y od dekarza. 

czenie zak adów folii lub membrany nie jest 

konieczne a czasami wr cz szkodliwe

fo
t.

 M
a

rm
a

fo
t.

 M
a

rm
a

U o enie izolacji nale y powierzy  dobremu 

dekarzowi z do wiadczeniem, który potrafi 

uk ada  i membrany, i pokrycia
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Przegl d rynku

wa ne s  dwie jej cechy: wysoka wytrzyma-

o  i niski koszt.

MWK

Izolacje MWK i FWK bardzo si  ró -

ni  sposobami monta u: MWK mog  bo-

wiem styka  si  z termoizolacj , a FWK 

nie. Powoduje to znaczne ró nice w sposo-

bie konstruowania ca ego dachu. Oprócz 

tego membrany wytwarzane w ró ny sposób 

maj  ró n  budow  i zale nie od tego ró -

nie si  zachowuj  w odmiennych warun-

kach klimatycznych. Granice umo liwiaj ce 

klasyfikacj  czy dany produkt jest ju  MWK 

czy tylko FWK powinny by  wyznaczone 

z uwzgl dnieniem specyfiki klimatu kraju, 

w którym te materia y maj  by  stosowane. 

Dlatego te  membrany, które sprawdzaj  si

w suchych i stabilnych warunkach, nie za-

wsze s  odpowiednie w zmiennym klimacie 

Polski, który charakteryzuje bardzo cz ste 

wyst powanie zjawiska skraplania si  pary 

wodnej, cz ste s  te  okresy wyst powania 

podwy szonej wilgotno ci powietrza (patrz 

tabela na poprzedniej stronie).

W Niemczech materia  jest kwalifikowany 

jako membrana wst pnego krycia, gdy rów-

nowa na mu dyfuzyjnie warstwa powietrza 

S
d

 0,3 m. 

W Polsce ta granica cz sto okazuje si

zbyt wysoka równie  ze wzgl du na wi k-

sz  ni  w wielu krajach o ciennych licz-

b  cykli zamarzania i rozmarzania. Dlatego 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w 2001 

roku okre li o graniczn  dla membran war-

to S
d

 0,1 m („Dekarz” 5/2001). 

Podsumowuj c: MWK zabezpieczaj  kon-

strukcj  i termoizolacj  dachu przed pod-

wiewan  pod pokrycie wod  opadow ,

a tak e przed przeciekami lub wod  skrapla-

j c  si  pod pokryciem dachowym. Podczas 

ewentualnych uszkodze  pokrycia oraz 

w trakcie prac dekarskich spe niaj  rol  za-

bezpieczenia przed opadami. Dodatkowo 

stanowi  os on  przed kurzem i py ami 

w czasie d ugoletniej eksploatacji dachu.

Membrany stosuje si  w dachach nie-

wentylowanych o pokryciu wentylowanym 

u o onym na atach. W a ciwie u o one

Jedn  z podstawowych funkcji membran 

dachowych jest ochrona termoizolacji przed 

zawilgoceniem. Jest ona wa na, dlatego e

przez zawilgocony dach ucieka du o ciep a. 

Membrana o du ej paroprzepuszczalno ci u a-

twia 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.

W naszym klimacie okresy, w których mo liwy jest wyp yw pary wodnej z dachu, s  sto-

sunkowo krótkie. Gdy jest tak zimno, e para skrapla si  pod membran , dochodzi do okre-

sowego zawilgocenia termoizolacji i konstrukcji.

Dlaczego wysoka paroprzepuszczalno
jest tak wa na?

Im mniejsza jest paroprzepuszczalno  membra-

ny, tym wi ksze jest zagro enie, e b d  pod ni

powstawa  skropliny, które gromadzi  si  b d

w dachu: czas, w jakim skropliny pozostaj  w da-

chu, oznacza straty energii zu ywanej na ogrza-

nie domu. Im wi ksza jest paroprzepuszczalno

membrany dachowej, tym wi ksze s  szanse, aby 

w tych krótkich okresach dach szybko wysycha

Prawid owo u o one membrany dachowe 

stanowi  wa ny element dachu, poniewa

decyduj  o trwa o ci i termoizolacyjno ci, 

nie tylko dachu ale i po rednio ca ego budynku

Rodzaj materia u Sposób uk adania

Paroprzepuszczalno

(w temp. pokojowej)

[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

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

*S
d

– im mniejsza grubo równowa nej warstwy powietrza, tym lepsza paroprzepuszczalno – im mniejsza grubo  równowa nej warstwy powietrza, tym lepsza paroprzepuszczalno

fo
t.

 C
o

ro
to

p

 Trwa o  membrany w najwi kszym stopniu za-

le y od prawid owego monta u

fo
t.

 M
a

rm
a
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ograniczaj  niebezpieczne dla drewnia-

nej konstrukcji dachu i termoizolacji skut-

ki kondensacji pary wodnej, gro ce groma-

dzeniem si  skroplin czyli wilgoci. Wilgotna 

termoizolacja nie spe nia swoich funkcji 

i powoduje nadmierne zu ycia energii na 

ogrzewanie domu, a przeciekaj cy lub za-

wilgocony dach zagra a pozosta ym elemen-

tom budynku, mo na przyj , e w a ciwie 

u o one membrany dachowe w znacz cym 

stopniu ograniczaj  zu ycie energii i prze-

d u aj ycie ca emu budynkowi. 

Jak wybiera  MWK?
Najwa niejszymi cechami membran s :

 wysoka paroprzepuszczalno ,

 gramatura i odporno  na UV (od których 

zale y trwa o ), 

 wodoodporno .

Na trwa o  i d ugo  u ytkowania mem-

bran wp ywaj :

 wytrzyma o  na rozrywanie, 

 zakres wytrzyma o ci na temperatur ,

 wymiary i kolor. 

Z tych cech inwestor powinien by  za-

interesowany przede wszystkim paroprze-

puszczalno ci  oraz trwa o ci : powinny 

by  one jak najwy sze. Membrany dacho-

we dobrej jako ci maj  paroprzepuszczal-

no  1000–2000 (g/m2/24 h) w temperaturze 

23–25°C. Trwa o  membran zale y od ich 

gramatury i odporno ci na promieniowanie 

UV. Im gramatura jest wy sza, tym trwa o

mo e by  wi ksza.

Wykonawcy b d  zainteresowani inn

cech : wysok  wytrzyma o ci , bo pozwoli 

im ona mniej uwa nie uk ada  membrany. 

Z tego powodu zach caj  oni cz sto swo-

ich zleceniodawców, by zdecydowali si

na membrany o du ej wytrzyma o ci (czy-

li „mocne”), t umacz c, e b d  one wtedy 

bardziej trwa e. Tymczasem te dwie cechy 

nie maj  ze sob  nic wspólnego, poniewa

trwa o  zale y przede wszystkim od 

gramatury membrany (a ta – od jej  bu-

dowy) i od odporno ci na UV oraz spo-

sobu u o enia pokrycia.

Je li pokrycie jest u o one wadliwie,

wskutek czego ma zbyt du e i zbyt wiele

szczelin, wpadaj ce przez nie promienio-

wanie s oneczne, po kilku latach spowoduje 

zniszczenie ka dej MWK. Jak z tego wyni-

ka, mamy tu do czynienia z konfliktem in-

teresów, dlatego najlepiej zda  si  na dobre-

go dekarza z do wiadczeniem, który potrafi 

uk ada  i membrany, i pokrycia: powinien 

on docenia  znaczenie paroprzepuszczalno-

ci membrany i nie namawia  nas na uk a-

danie „mocnych” membran.

 W newralgicznych miejscach dachu: w kaleni-

cy, w koszach i w miejscach przej  ró nych insta-

lacji przez pokrycie najlepsz  ochron  termoizo-

lacji i konstrukcji dachu zapewniaj  membrany 

wysokoparoprzepuszczalne

fo
t.

 M
a

rm
a

Wytrzyma o  membran wst pnego krycia

Wytrzyma o  MWK okre la si  dwoma badaniami si y zrywaj cej: przez rozrywanie szerokie-

go na 5 cm paska membrany oraz przez rozrywanie membrany gwo dziem. Takie próby badawcze 

nie odzwierciedlaj  jednak prawdziwych obci e , jakie wyst puj  na dachu. Membrany s  nara-

one na rozerwanie tylko podczas ich uk adania oraz podczas uk adania pokrycia. Potem nie ma 

mo liwo ci uszkodzenia membrany. 

Si y rozci gaj ce, jakie oddzia ywa  mog  na membran  wskutek dzia ania wiatru czy te  rozsy-

chania si  drewnianej konstrukcji 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 membrany 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 przypadko-

wych obci 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 gwa-

rantuje niezawodno ci. 

Uwaga! Rozerwanie membrany wskutek nieostro no ci nie ozna-

cza wcale, e trzeba j  wymienia . Trzeba j  jednak zreperowa  za 

pomoc  specjalnych ta m samoprzylepnych, które s  oferowane 

przez wi kszo  producentów oraz dostawców dachowych mate-

ria ów uzupe niaj cych.

Paroprzepuszczalno  – okre la ilo

miligramów pary wodnej, jaka w ci gu

doby jest w stanie przenikn  przez 1 m2

folii/membrany. Warto  wspó czynnika 

paroprzepuszczalno ci zale y m.in. od 

temperatury, w której przeprowadza si

jego badanie. Za membrany wysokoparo-

przepuszczalne mo na uwa a  takie, któ-

rych S
d
 jest nie wi ksze ni : 0,1 m w Polsce, 

a 0,3 m w Niemczech. Im wy sza paroprze-

puszczalno , tym lepiej.

Wspó czynnik S
d

– okre la w metrach, 

jak gruba musia aby by  warstwa po-

wietrza, by stawia  taki sam opór parze 

wodnej jak membrana, np. wspó czynnik 

S
d
 = 0,02 m odpowiada warstwie powie-

trza o grubo ci 2 cm.

Wa ne parametry

Membrany wysokoparoprze-

puszczalne nadaj  si  do 

uk adania bezpo rednio na 

termoizolacji bez konieczno-

ci stosowania szczelin wen-

tylacyjnych

fo
t. 

M
onier (

Bra
as)

 Niektóre membrany mog  by  stosowane rów-

nie  jako pow oka wiatroizolacyjna w budownic-

twie szkieletowym oraz pod siding

fo
t.

 C
o

ro
to

p
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