
Tego nie wytrzyma zwykła membrana
dachowa…

Wielu inwestorów rozpoczyna budowę domu wiosną i chce zdążyć przykryć
dachem jeszcze przed zimą. Nie zawsze się to udaje, bo często budowa się
opóźnia. Kłopot powstaje wtedy, gdy nadchodzi zima, a dach nie jest przykryty
dachówką. Wtedy należy skupić się na tym, aby należycie zabezpieczyć
wnętrze domu na okres zimy.

Fot. Izolacja-Jarocin       Membrana dachowa AlfaBIT wytrzymuje zimową przerwę w budowie dachu.

Membrana paroprzepuszczalna tylko jako MWK
W hurtowniach budowlanych i marketach można kupić tanie membrany dachowe
paroprzepuszczalne z tworzyw sztucznych, membrany polipropylenowe lub poliestrowe. Ale czy
ułożone na deskowaniu wytrzymają do czasu, gdy zostanie ułożona dachówka? Producenci takich
membran prześcigają się w podawaniu wysokich parametrów paroprzepuszczalności. Tymczasem
membrana dachowa układana na deskowaniu powinna przede wszystkim gwarantować całkowitą
szczelność i być odporna na działanie promieni słonecznych (promieniowania UV). Niestety,
membrany z tworzyw sztucznych, membrany polipropylenowe lub poliestrowe są mało odporne w
tym zakresie. Większość tych membran ma gwarancję odporności na promieniowanie UV na
zaledwie 2-3 miesiące, a najdroższe – maks. 6 miesięcy. Trzeba tutaj jasno dodać, że jest to
zapewnienie o odporności na promieniowanie UV, ale na cały okres użytkowania, w który wlicza się
nie tylko okres od ułożenia membrany na dachu do momentu ułożenia dachówki, a także późniejszy
czas, gdy dachówka jest już ułożona, ale promieniowanie UV przedostaje się przez szczeliny między
dachówkami i dociera do membrany. Promieniowanie UV niszczy strukturę membrany i powoduje jej
pękanie, powstają dziury, a to prowadzi do tego, że membrana staje się nieszczelna. Wobec tego
specjaliści zalecają stosowanie membran dachowych z tworzyw sztucznych,  w tym membran
polipropylenowych do układania na izolacji termicznej pod deskowaniem jako membrany wstępnego
krycia - MWK.



Zatem jaka membrana dachowa na deskowanie?
Najlepiej wybierać sprawdzone materiały, z długą gwarancją od sprawdzonego producenta.  Izolacja
- Jarocin  korzystając ze swojego długoletniego doświadczenia w produkcji pap wprowadziła
membranę dachową AlfaBIT. Jest to bitumiczna membrana dachowa dedykowana specjalnie do
układania na dachach skośnych. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na promieniowanie
UV nieosiągalną przez żadną paroprzepuszczalną membranę polipropylenową.

Gwarantowana odporność membrany AlfaBIT na promieniowanie UV wynosi aż 24 miesiące. Wobec
tego ułożona na deskowaniu stanowi solidną izolację przed zewnętrznymi warunkami
atmosferycznymi nawet w okresie zimowym. Po zimie można spokojnie dokończyć układanie
dachówki, a membrana dachowa AlfaBIT w pełni zachowa swoje właściwości. Poza bardzo wysoką
odpornością na promieniowanie UV, membrana dachowa AlfaBIT jest około dwa razy mocniejsza od
zwykłej membrany tworzywowej, jest odporna na porywy wiatru, podwiewanie śniegu i deszczu,
mechaniczne uderzenia od spadających gałęzi, czy napór warstwy śniegu lub lodu na dach.
Membrana AlfaBIT jest zupełnie szczelnym materiałem,  a gdy na zakładach skleimy ją lepikiem na
zimno, np. JARLEPEM L, to uzyskamy całkowicie szczelne pokrycie, które nie pozwoli, aby woda z
topniejącego śniegu powodowała namoknięcie deskowania. A to pozwala na spokojne prowadzenie
prac wewnątrz budynku przez całą zimę, np. można układać ocieplenie połaci dachowej, prowadzić
montaż okien, instalacji, płyt gips-karton lub tynków, układać płytki i panele oraz prowadzić inne
prace wykończeniowe.

Pełne deskowanie dachu plus membrana dachowa AlfaBIT, to przykład profesjonalnego
zabezpieczenia budowy dachu skośnego na zimę. 
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