
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ograniczaj¹c
ucieczkê ciep³a przez dach mo¿emy osi¹-
gn¹æ znaczne oszczêdnoœci energii – prze-
ciêtnie 20-30%. Dlatego tê przegrodê war-
to dobrze i skutecznie zaizolowaæ. Po-
prawne wykonanie warstwy termoizola-
cyjnej jest o tyle trudne, ¿e w jej kon-
strukcji nale¿y uwzglêdniæ warstwy chro-
ni¹ce materia³ przed wilgoci¹ pochodz¹c¹
z opadów atmosferycznych i „wyproduko-
wan¹” przez domowników. 

Konstrukcja warstwy termochronnej
i materia³y zastosowane do jej wykonania
s¹ ró¿ne, w zale¿noœci od rodzaju dachu
(nachylonego czy p³askiego). Materia³
termoizolacyjny uk³adany jest najczêœciej
w postaci p³yt �, rzadziej stosuje siê ocie-
plenie w formie luŸnych w³ókien czy
granulatu. Zawsze jednak sposób ocie-
plenia dachu zale¿y od jego konstrukcji.

W przypadku dachów p³askich sytuacja
jest jasna – warstwa ocieplenia le¿y bez-
poœrednio pod wodoszczelnym pokry-
ciem dachu. Ale dachy nachylone (dwu-
lub wielospadowe) os³aniaj¹ poddasze.
W wiêkszoœci przypadków s¹ to przestrze-
nie traktowane jako u¿ytkowe (ogrzewane
lub nieogrzewane), ale zdarzaj¹ siê rów-
nie¿ poddasza nieu¿ytkowe.   

Ocieplanie poddaszy
Dachy wielospadowe w zdecydowanej

wiêkszoœci maj¹ konstrukcjê drewnian¹.
Umo¿liwia to u³o¿enie warstwy ocieple-
nia bezpoœrednio miêdzy krokwiami. Do-
brze zaizolowany dach powinien charak-
teryzowaæ siê wspó³czynnikiem przenika-
nia ciep³a nie wiêkszym ni¿ 0,3 W/m2K,
a to oznacza, ¿e gruboœæ warstwy termo-
chronnej nie powinna byæ mniejsza ni¿
18-20 cm. Wysokoœæ krokwi zwykle nie
jest na tyle du¿a, aby w przestrzeni miê-
dzy nimi zmieœci³a siê tak gruba warstwa
izolacyjna. Ponadto –  w zale¿noœci od ro-
dzaju zastosowanej folii paroprzepusz-
czalnej (os³aniaj¹cej termoizolacjê od
strony pokrycia dachu) – konieczne mo¿e
byæ zostawienie kilkucentymetrowej
szczeliny wentylacyjnej. Wszystko to
zmusza do zwiêkszenia wysokoœci kro-
kwi. Wykonuje siê to przez zastosowanie
tzw. nadbitek, czyli drewnianych ³at lub
desek. Innym rozwi¹zaniem jest u³o¿enie
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Równie wa¿ne, jak za-
izolowanie termiczne
œcian i fundamentów,
jest ocieplenie dachu

domu jednorodzinnego.
Ze wzglêdu na konstruk-

cjê tego fragmentu do-
mu, znacznie bardziej

skomplikowan¹ od
œcian, temat ten wyma-
ga osobnego potrakto-

wania.

CIEPŁA
czapka domu

JJaarrooss³³aaww BBaarraaññsskkii

fot. Fakro

��Samodzielne uk³adanie we³ny mineralnej
jest szybkie i proste (fot. Rockwool)



R A P O R T 16
TE

RM
O

IZ
O

LA
CJ

A

62

dwóch warstw termoizolacji �. Gruboœæ
pierwszej wynika z wysokoœci krokwi
(i obecnoœci szczeliny wentylacyjnej),
drug¹ tworzy materia³ termoizolacyjny
umieszczony miêdzy przybitymi do kro-
kwi poziomymi ³atami – elementami
o wysokoœci tak dobranej, by razem
z ociepleniem miêdzy krokwiami tworzy-
³y „ko³derkê” wymaganej gruboœci. Meto-
da ta ma dodatkow¹ zaletê – pozwala
ograniczyæ wystêpowanie mostków ciepl-
nych na krokwiach. 

Warstwê termoizolacyjn¹ mo¿na
uk³adaæ:
� tylko wzd³u¿ nachylonych po³aci da-
chu;
� wzd³u¿ czêœci pochy³ych i na suficie
poddasza, który najczêœciej wykonany jest
w oparciu o jêtki �a;
� wzd³u¿ czêœci pochy³ych i na suficie
poddasza, z uwzglêdnieniem œcianek ko-
lankowych �b. 

Pierwszy sposób spotykany jest sto-
sunkowo rzadko i znajduje zastosowanie
prawie wy³¹cznie wtedy, kiedy poddasze
pe³ni rolê ciep³ego pomieszczenia gospo-
darczego, lub w niewielkich domkach let-
niskowych. W obu przypadkach wykony-
wanie sufitu poddasza jest niecelowe.
Dlatego, aby by³a zachowana ci¹g³oœæ
warstwy termoizolacyjnej, musi ona przy-
krywaæ ca³e po³acie dachu, a¿ do kalenicy.

W œredniej wielkoœci domach jednoro-
dzinnych najczêœciej stosowane jest roz-
wi¹zanie drugie. Warstwa ciep³ochronna
przebiega w p³aszczyznach: po³aæ dachu –
sufit poddasza – po³aæ dachu. W tym przy-
padku jest mo¿liwe zabudowanie wszyst-
kich niskich przestrzeni na styku dach –
pod³oga poddasza (szafki, schowki).

W du¿ych domach jednorodzinnych,
gdzie na poddaszu wykonano œcianki ko-
lankowe, tracimy znajduj¹c¹ siê za nimi
powierzchniê �b. Rekompensuje to,
oczywiœcie, wielkoœæ ca³ego obiektu –
istotna jest wtedy wygoda osób przebywa-
j¹cych pod skosami dachu. Warstwa cie-
p³ochronna przebiega w p³aszczyznach:
strop – œcianka kolankowa – po³aæ dachu
– sufit poddasza – po³aæ dachu – œcianka
kolankowa – strop. 

W przypadku dachów jedno- lub
dwuspadowych ocieplenie œcian szczyto-

wych wykonuje siê w sposób tradycyjny,
np. metod¹ lekk¹ mokr¹, z wykorzysta-
niem materia³ów systemowych �.  

Jako termoizolacjê poddaszy najczê-
œciej stosuje siê we³nê mineraln¹ lub
szklan¹. Materia³y te s¹ elastyczne, co
pozwala zniwelowaæ drobne nierówno-
œci i niedok³adnoœci wykonania kon-
strukcji drewnianej, w której uk³adane
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Do ocieplania poddasza nie powinno
siê stosowaæ styropianu. Jest sztywny
i w wyniku niedok³adnego dopasowania
p³yt do przestrzeni miêdzy krokwiami mo-
g¹ powstaæ szczeliny – mostki cieplne. 

� Zastosowanie dodatkowej warstwy ocieple-
nia uk³adanej w ruszcie przybitym do krokwi.
1 – p³yta g-k; 2 – paroizolacja; 3 – folia paro-
przepuszczalna; 4 – pokrycie dachu
(rys. Rockwool)

� Ocieplanie œcian szczytowych poddaszy
mieszkalnych wykonuje siê w sposób tradycyj-
ny, najczêœciej metod¹ lekk¹ mokr¹ z wykorzys-
taniem rozwi¹zañ systemowych (fot. Kreisel)

� Przebieg ocieplenia w poddaszu bez (a) i ze
(b) œciankami kolankowymi (fot. Rockwool)



jest ocieplenie. We³nê mo¿na uk³adaæ
zarówno od wnêtrza jak i z zewn¹trz
poddasza. We³nê nale¿y uk³adaæ staran-
nie, bez przerw ale i bez zgnieceñ. Mate-
ria³ powinien byæ tak zamocowany, by nie
przemieszcza³ siê (nie zsuwa³ siê do dol-
nych partii dachu) samoczynnie. Wskaza-
ne jest zastosowanie specjalnych, przewi-
dzianych do ocieplania dachu odmian
we³ny (jest odpowiednio sztywniejsza)
lub mocowanie izolacji np. drutem wi¹-
za³kowym. 

Bardzo istotnym elementem ocieple-
nia poddasza od strony wnêtrza domu jest
folia paroizolacyjna. Jej zadaniem jest
zapobieganie osadzaniu siê pary wodnej
z wnêtrza domu w materiale termoizola-
cyjnym a w konsekwencji jego zawilgoce-
niu. Os³abia to zdolnoœæ do kumulacji
ciep³a i jest szczególnie niekorzystne
w zimie – prowadzi do przemarzania war-
stwy termochronnej. Wilgoæ w termoizo-
lacji to równie¿ groŸba szybkiego znisz-
czenia drewnianych elementów wiêŸby
dachowej.   

Foli¹ nale¿y starannie os³oniæ war-
stwê materia³u termoizolacyjnego od
strony wnêtrza budynku. Ewentualne po-
³¹czenia wchodz¹cych  w sk³ad pow³oki
ochronnej fragmentów folii musz¹ byæ
wykonane z kilkudziesiêciocentymetro-
wym zak³adem i dodatkowo uszczelnione
taœm¹ klej¹c¹. Równie¿ okolice wszelkich
otworów w œcianach i dachu (okna,

drzwi) oraz zag³êbienia (np. na puszki in-
stalacyjne) nale¿y uszczelniæ odpowiedni-
mi zak³adami i taœm¹ samoprzylepn¹. Fo-
lia paroszczelna musi tworzyæ jednolit¹,
ci¹g³¹ i szczeln¹ pow³okê termoizolacji.  

Do termoizolacji uk³adanej wewn¹trz
poddasza mo¿na stosowaæ równie¿ tañsze
materia³y: wióry, trociny, maty, filce, gra-
nulaty. Jednak p³yty z we³ny mineralnej
czy szklanej maj¹ niebagateln¹ zaletê –
podnosz¹ odpornoœæ ogniow¹ drewnianej
konstrukcji dachu. 

Ogrzewane poddasza
u¿ytkowe 
Stosowane s¹ wszystkie sposoby

opisane wy¿ej. Pamiêtaæ jedynie nale¿y,
¿e zastosowanie paroizolacji pozbawia
pomieszczenie mo¿liwoœci naturalnego
przenikania powietrza i pary wodnej
przez œciany budynku. Trzeba zatem
szczególnie starannie rozwi¹zaæ pro-
blem wentylacji. Tradycyjna wentylacja
grawitacyjna jest wtedy zwykle niesku-
teczna. Wymagane jest wspomaganie
wymiany powietrza systemami mecha-
nicznymi. 

Bardzo wa¿na jest równie¿ mo¿li-
woœæ naturalnej wentylacji samego da-
chu. Szczelina wentylacyjna na granicy
poszycia dachu i termoizolacji musi byæ
dro¿na na ca³ej powierzchni. Jej przerwa-
nie grozi zawilgoceniem i przemarzaniem

termoizolacji, a w perspektywie biodegra-
dacj¹ konstrukcji dachu. 

Aby szczelina wentylacyjna prawid³o-
wo pe³ni³a swoj¹ funkcjê, musi mieæ
otwory wylotowe (najczêœciej w kalenicy,
w po³aci, b¹dŸ w œcianach szczytowych)
oraz wlotowe – pod okapem dachu. Otwo-
ry powinny byæ zabezpieczone metalowy-
mi siatkami przed owadami. Ca³kowita
powierzchnia otworów umo¿liwiaj¹cych
przep³yw powietrza to ok. 1/300-1/200
wentylowanej powierzchni dachu.

Od wewn¹trz poddasza ocieplone
œciany pokrywa siê najczêœciej p³ytami
g-k �, rzadziej p³ytami drewnopochod-
nymi lub boazeri¹ (zagro¿enie po¿a-
rem!!!).  

W domach jednorodzinnych z miesz-
kalnym poddaszem stosuje siê, uk³adan¹
w pod³odze poddasza, cienk¹ warstwê
materia³u termoizolacyjnego. Nie pe³ni
ona jednak roli zabezpieczenia przed
ucieczk¹ ciep³a, a jedynie wyg³uszenia
kroków i dŸwiêków zwi¹zanych z obecno-
œci¹ ludzi na piêtrze.

Nieogrzewane poddasza
u¿ytkowe 
Poddasza tego rodzaju traktowane s¹

jako schowki, z perspektyw¹ przysz³o-
œciowej zamiany na pomieszczenia miesz-
kalne. Dlatego termoizolacja uk³adana
jest w konstrukcji dachu tak samo, jak
w przypadku poddaszy ogrzewanych.
Z izolacji po³aci dachu mo¿na zrezy-

Od strony po³aci dachu warstwê ter-
moizolacji powinna zabezpieczaæ folia pa-
roprzepuszczalna. Umo¿liwia ona odpro-
wadzenie pary wodnej z ocieplenia a jed-
noczeœnie zabezpiecza warstwy we³ny
przed wilgoci¹ z zewn¹trz (krople deszczu,
skropliny na wewnêtrznej powierzchni
pokrycia dachowego). Mo¿liwe jest zasto-
sowanie jednego z dwóch rodzajów folii.
Materia³ o niskiej paroprzepuszczalnoœci
(rzêdu 100 g/m2/24h) jest tañszy od wyso-
koparoprzepuszczalnego. Wymaga jednak
innego sposobu monta¿u � – miêdzy foli¹
a termoizolacj¹ nale¿y zachowaæ ok. 3-cm
szczelinê wentylacyjn¹. 

Folia wysokoparoprzepuszczalna (co
najmniej 700 g/m2/24h) jest dro¿sza, lecz
mo¿na uk³adaæ j¹ bezpoœrednio na we³nie
mineralnej �. W obu przypadkach nale-
¿y zachowaæ szczelinê wentylacyjn¹ miê-
dzy foli¹ paroprzepuszczaln¹ a pokry-
ciem dachu. 

� Zabezpieczenie wierzchniej warstwy ocie-
plenia foli¹ o niskiej paroprzepuszczalnoœci
(rys. RuppCeramika). Widoczne dwie szczeliny
wentylacyjne – nad i pod foli¹.

� Zabezpieczenie wierzchniej warstwy ocieple-
nia foli¹ o wysokiej paroprzepuszczalnoœci
(rys. RuppCeramika)

� Poddasza najczêœciej wykañcza siê p³ytami
g-k (rys. Knauf)
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Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.budujemydom.pl
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gnowaæ planuj¹c u³o¿enie jej w przy-
sz³oœci. W obu jednak przypadkach ko-
nieczne jest zaizolowanie termiczne pod-
³ogi poddasza. Je¿eli w domu zastosowa-
no pod³ogi na legarach, p³yty we³ny mi-
neralnej umieszcza siê miêdzy nimi 	.
Izoluj¹c stropy belkowe ocieplenie mo¿na
u³o¿yæ w przestrzeni miêdzy g³ównymi
wspornikami lub, jak w przypadku beto-
nowych stropów p³ytowych, zastosowaæ
przykrycie jednolit¹ warstw¹. W tej dru-
giej sytuacji mo¿na zastosowaæ tañsze
p³yty styropianowe. Montuje siê je bez
szczelin; warto zastosowaæ p³yty ³¹czone
na pióro-wpust. Gruboœæ warstwy izola-
cyjnej stropu – 18-22 cm. Równie¿ w tym
przypadku konieczne jest zastosowanie
od strony pomieszczeñ mieszkalnych
warstwy paroizolacyjnej. 

Poddasza nieu¿ytkowe 
Warstwa termoizolacyjna wystêpuje

wy³¹cznie w stropie oddzielaj¹cym par-
ter od poddasza. Po³acie dachowe nie wy-
magaj¹ zaizolowania termicznego. 

Warstwa termochronna powinna mieæ
ok. 20 cm gruboœci. Wykonuje siê j¹ stosu-
j¹c miêkkie p³yty, maty, filce lub materia³y
w postaci luŸnej – czyli granulaty 
 –
i lekkie kruszywa. Monta¿ ocieplenia jest
stosunkowo prosty – izolacjê rozk³ada siê
na górnej powierzchni stropu dbaj¹c jedy-
nie o jej równ¹ gruboœæ oraz staranne po-
krycie wszystkich zak¹tków i za³amañ.
Do izolacji cieplnej stropów poddaszy
nieu¿ytkowych mo¿na równie¿ wykorzy-
staæ piankê krylaminow¹. Jej wad¹ jest ce-
na, zalet¹ zaœ sposób nak³adania. Pianka
jest ze specjalnego spieniacza natryskiwa-
na na oczyszczone z piasku i innych luŸ-
nych elementów pod³o¿e. Utwardzenie
tworzywa nastêpuje po ok. 25 minutach

od na³o¿enia; po kilku dniach warstwa
ma postaæ porowatego monolitu. Dziêki
takiemu k³adzeniu mo¿liwe jest niemal
ca³kowite wyeliminowanie potencjalnych
mostków cieplnych. Wszystkie ewentual-
ne miejsca o lepszej przewodnoœci ciepl-
nej pokryte s¹ szczelnie tworzywem. War-
stwa pianki idealnie dostosowuje siê i wy-
pe³nia wszelkie nierównoœci pod³o¿a. 

Stropodachy i dachy p³askie
Konstrukcja ocieplenia zale¿y w tym

przypadku od przyjêtego rozwi¹zania tech-
nicznego dachu. Gdy przestrzeñ miêdzy
stropem a po³aci¹ dachu jest na tyle du¿a,
¿e mo¿na tam wejœæ, warstwê termoizolacji
wykonuje siê podobnie, jak w przypadku
poddaszy nieu¿ytkowych �� a, b. Najczê-
œciej stosowane s¹ p³yty styropianowe, po-
pularne s¹ równie¿ materia³y luzem – gra-
nulaty, kruszywa itp. Obowi¹zuj¹ te same
zasady uk³adania – warstwa powinna byæ
roz³o¿ona równomiernie i pokrywaæ ca³¹
p³ytê stropow¹ . 
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	 Do izolacji pod³ogi na legarach doskonale
nadaj¹ siê równie¿ maty z we³ny mineralnej
(fot. Paroc)

� Izolacja termiczna stropodachu
(rys. Rockwool): a) konstrukcja drewniana,
b) ¿elbetowa; 1 – termoizolacja (warstwa 1);
2 – termoizolacja – mata (warstwa 2);
3 – otwór wentylacyjny; 4 – poszycie dachu;
5 – termoizolacja œcian

 Sposób ocieplenia stropodachu wentylowane-
go; warstwa termoizolacji u³o¿ona jest na folii
paroizolacyjnej (rys. Saint-Gobain Isover Polska)

a

b


 Granulowan¹ we³n¹ mineraln¹ mo¿na wy-
pe³niaæ trudnodostêpne przestrzenie, np. pod
pod³og¹ uk³adan¹ na legarach (fot. Paroc)



Jeœli pustka powietrzna jest ma³a, ma-
teria³ termoizolacyjny mo¿na wdmuch-
n¹æ do œrodka. W tym przypadku szcze-
gólnie polecany jest granulat wytwarzany
z celulozy (znany pod markow¹ nazw¹
Ekofiber). 

Inaczej rozwi¹zuje siê termoizolacjê,
gdy dach znajduje siê bezpoœrednio na
stropie. Uk³ada siê na nim p³yty z we³ny
mineralnej � lub styropianu �. Tak
powsta³¹ warstwê ocieplenia przykrywa
siê dwiema – trzema warstwami papy �.
Mo¿na równie¿ wykorzystaæ specjalne
p³yty styropianowe, fabrycznie pokryte
warstw¹ papy. Oferowane s¹ odmiany
kryte jedno- i dwustronnie.

Jeszcze inny sposób termoizolacji sto-
sowany jest w przypadku dachów tzw. zie-
lonych, czyli z warstw¹ roœlinnoœci �.
W tym przypadku bezpoœrednio na kon-
strukcji stropu u³o¿one jest pokrycie wo-
doszczelne dachu, nastêpnie warstwa ter-
moizolacji a na niej elementy drena¿u
(odpowiednie folie i w³ókniny) oraz war-
stwa ziemi. Poniewa¿ woda i wilgoæ maj¹
bezpoœredni dostêp do materia³u termo-
izolacyjnego, konieczne jest zastosowanie
tworzywa, które nie przewodzi ciep³a, ale
te¿ nie ch³onie wody. Bardzo czêsto stoso-

wanym rozwi¹zaniem jest termoizolacja
uk³adana ze specjalnie profilowanych
p³yt z pianki poliestrowej. Odpowiednie
wyfrezowania krawêdzi zapewniaj¹
szczelnoœæ i stabilnoœæ ca³ej warstwy, row-
kowania powierzchni pozwalaj¹ odprowa-
dziæ z po³aci nadmiar wody. 

Dachy p³askie i poddasza nieu¿yt-
kowe mo¿na równie¿ ocieplaæ od we-
wn¹trz s¹siaduj¹cych z nimi pomiesz-
czeñ. Stosowane s¹ wtedy p³yty z we³ny
mineralnej uk³adane w ruszcie drewnia-
nym lub z profili stalowych – system znany
z metody lekkiej suchej. Wykoñczenie od
wewn¹trz stanowi¹ najczêœciej p³yty g-k.

Rozwi¹zanie to, jakkolwiek prostsze
w wykonaniu, ma dwie zasadnicze wady.

Po pierwsze zmniejsza wysokoœæ po-
mieszczenia o gruboœæ termoizolacji
i warstwy wykoñczeniowej, czyli o ok. 20-
25 cm. Po drugie – konieczne jest zasto-
sowanie bardzo szczelnej paroizolacji.
Niedopilnowanie tego warunku powodu-
je gromadzenie siê w warstwie ocieplenia
du¿ych iloœci wilgoci, co ma bezpoœredni
wp³yw na zawilgocenie elementów kon-
strukcyjnych stropu. Mo¿e to prowadziæ
do ich destrukcji oraz rozwoju grzybów
i glonów.   

�

W rubryce Info rynek na str. 70 podaje-
my orientacyjne ceny oraz dane teleadresowe
wiod¹cych producentów.
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� Uk³adanie p³yt z we³ny mineralnej na dachu
p³askim (fot. Rockwool)

� Do ocieplania dachu odwróconego najczê-
œciej stosuje siê p³yty styropianowe
(fot. Austrotherm)

� Ocieplenie dachu p³askiego (fot. Saint-Gobain Isover Polska)

� Budowa ocieplenia dachu zielonego (fot. Saint-Gobain Isover Polska)


