
Dach, czyli czapka domu

Dach chroni dom, a w szczególności poddasze przed
utratami ciepła oraz warunkami atmosferycznymi. Izolacja
tej części budynku powinna być staranna i prawidłowa, aby
zapewnić użytkownikom domu komfort  mieszkania.

Budynek może utracić przez dach nawet 25% ciepła, w związku z czym jego izolacja jest niezwykle
ważna. Zabezpieczenie dachu trzeba odpowiednio zaplanować, ponieważ poza ochroną przed
zimnem, mrozem oraz wilgocią, należy go ochronić przed nadmiernym nagrzaniem oraz hałasem. To
wszystko jest możliwe za sprawą właściwej izolacji. Dobrze zabezpieczony i ocieplony dach powinien
zostać pokryty wielowarstwową konstrukcją. Pod pokryciem właściwym musi znaleźć się kolejno:
izolacja wiatrochronna, termiczna oraz paroszczelna. Jest to bardzo istotne dla zachowania ciepła,
uniknięcia rozwoju wilgoci i zapobiegania niszczeniu dachu.

Warstwy izolacji
Warstwa wiatroizolacyjna jest szczególnie ważna przy planach zagospodarowania poddasza. W
termoizolacji może pojawiać się wilgoć, którą należy odprowadzić przy pomocy szczeliny
wentylacyjnej pomiędzy wiatro- i termoizolacją. Możemy również zastosować folię
paroprzepuszczalną bezpośrednio na termoizolacji. Tego typu produkty chronią przed infiltracją
wody opadowej i sprawiają, że wilgoć odparowuje na zewnątrz. Wyróżnia się dwa rodzaje folii
dachowych:  nisko- oraz wysokoparoprzepuszczalne. Te pierwsze wykonane z  polietylenu lub
membrany polipropylenowej. Najczęściej wzmacniane są siatką z polietylenu, polipropylenu HDPE
bądź włókna szklanego. Stosując folię niskoparoprzepuszczalną należy zostawić szczelinę
wentylacyjną pomiędzy nią a ociepleniem. Folie wysokoparoprzepuszczalne, czyli tzw. membrany
dachowe produkuje się jako jednowarstwowe z polietylenu HDPE lub jako dwuwarstwowe z
polietylenu i poliestru. Można je układać bezpośrednio na warstwę termoizolacyjną.

Warstwa termoizolacyjna powinna być odpowiednio gruba. Zgodnie z nowymi przepisami
budowlanymi, określającymi między innymi wymogi, dotyczące parametrów termicznych przegród
zewnętrznych współczynnik U dla dachu od 2014 roku wynosi 0,2 W/(m2·K), a w następnych latach
ma być zmniejszany, aby w 2021 roku osiągnąć 0,15 W/(m2·K). Najpopularniejszy typ dachu, czyli
spadzisty, ociepla się przy pomocy płyt lub mat wykonanych z wełny mineralnej. Można zastosować
także lżejszą wełnę szklaną lub styropian. Grubość ocieplenia, która spełni wymagany współczynnik
przewodzenia ciepła wynosi 20 cm. Materiałem polecanym na ciepły dach do domów
energooszczędnych i pasywnych są sztywne płyty z pianki poliuretanowej PIR, które przepisowy
współczynnik zapewniają już przy grubości 16 cm. Należy jednak wziąć pod uwagę, że na osiągnięcie
takiej termoizolacji bardzo duży wpływ ma także dokładny oraz solidny montaż.
Folie paroszczelne mają za zadanie ochronić izolację termiczną przed wnikaniem w nią pary wodnej.
Dostępne folie jedno- lub kilkuwarstwowe, a najlepiej sprawdzają się te wzmacniane włókniną. Warto

https://www.pasywny-budynek.pl/dom/budowa/dachy/izolacje-dachowe


zastosować folie zbrojone, które pomiędzy warstwami tworzywa posiadają zatopioną siatkę z
mocnego polipropylenu. Dzięki temu są odporne na rozerwanie oraz uszkodzenia mechaniczne.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja (K.K.)
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

  
 

 

KONTAKT

Biuro Obsługi Klienta 

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

https://www.pasywny-budynek.pl/info/poradniki/
http://www.new.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2184
http://www.new.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2184
mailto:biuro@pasywny-budynek.pl
http://www.pasywny-budynek.pl

