
Znacznie większa odporność bitumicznych
membran dachowych na promieniowanie UV
na przykładzie membrany AlfaBIT

Na rynku budowlanym szeroko dostępne są tworzywowe membrany dachowe.
Kuszą niską ceną, ale czy są dość dobre i wystarczająco trwałe? Czy zachowają
wodoszczelność przez wiele lat, skoro ich odporność na promieniowanie UV
wynosi zaledwie 2-3 miesiące? Doświadczony producent materiałów do izolacji
wodoszczelnych dachów – firma Izolacja-Jarocin S.A. – korzystając z prawie
100-letniej tradycji odpowiada i wyjaśnia dlaczego większa odporność
membran dachowych na promieniowanie UV daje zdecydowanie większą
szczelność całego dachu, podając jako przykład membranę bitumiczną na
dachy skośne AlfaBIT.
  

Niszczące działanie promieniowania UV i jego znaczenie dla szczelności pokryć dachowych.
Promieniowanie słoneczne, a szczególnie zawarte w nim promieniowanie UV, działa niszcząco na
wiele materiałów stosowanych w budownictwie. Szczegółowo opisują to liczne badania laboratoryjne,
jednak dla potwierdzenia samego faktu wystarczają zwykłe codzienne obserwacje. Każdy widział
wyblakłe na słońcu powierzchnie malowane farbami, wyblakłe kolorowe rynny i rury spustowe z
plastiku albo kruszejące elementy z gumy lub innego rodzaju tworzyw sztucznych. Najczęściej
przyczyną zmiany właściwości użytkowych materiałów budowlanych pod wpływem promieni UV jest
utwardzenie ich struktury i utrata elastyczności, co w efekcie prowadzi do ich pękania i kruszenia.
Odporność na UV jest szczególnie ważna dla trwałości dachów skośnych, ponieważ w trakcie budowy
są one wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i to pod kątem, przy którym
pochłanianie promieniowania UV jest największe. 

Dlaczego promieniowanie UV tak mocno skraca okres szczelności membran dachowych z
tworzyw sztucznych?
Elementem decydującym o szczelności dachu jest warstwa hydroizolacyjna. Na dachach skośnych
najczęściej wykonuje się ją z membran dachowych z tworzyw sztucznych, membran bitumicznych lub
z pap asfaltowych.
Membrany dachowe wykonane z tworzyw sztucznych mają odporność na działanie promieni UV
przez bardzo krótki okres (często tylko od kilku tygodni do 3 miesięcy, a droższe z dodatkami
przeciw UV np. poliuretanem - do 6 miesięcy). Oznacza to, że łączny czas ekspozycji takiej
membrany na światło słoneczne nie może przekroczyć tego okresu, w przeciwnym razie membrana
będzie tracić swoje właściwości i może przestać pełnić funkcję szczelnej hydroizolacji.



Tak więc pozostawienie membrany tworzywowej jako tymczasowego pokrycia dachu np. na zimę jest
niewskazane, a nawet może okazać się błędem budowlanym.Dla wielu budujących się jest to problem,
ponieważ często budowa się przedłuża lub inwestor ma potrzebę rozłożenia kosztów wykonania
dachu na raty. Tymczasem zastosowanie membrany tworzywowej zmusza wykonawcę do
niezwłocznego przykrycia dachu skośnego ostateczną warstwą wierzchnią (dachówką,
blachodachówką, gontem itp.), aby jak najszybciej ochronić membranę przed szkodliwym działaniem
UV.Co więcej, w przypadku pozostawienia jakichkolwiek prześwitów w pokryciu wierzchnim,
membrana z tworzywa sztucznego szybko ulegnie punktowym uszkodzeniom. W tych miejscach
najszybciej będą pojawiały się przecieki.
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Łączny czas ekspozycji takiej membrany na promieniowanie UV wynosi co najmniej 2 lata
bez utraty właściwości użytkowych – jest to okres gwarantowany przez producenta.
Skuteczność posypki mineralnej dla ochrony przed UV jest dobrze znana i sprawdzona przez
dziesięciolecia, ponieważ stosuje się ją powszechnie na powierzchniach pap dachowych. Posypka na
powierzchni membrany AlfaBIT ma specjalnie dobrane uziarnienie, aby maksymalnie osłaniać jej
wewnętrzne, hydroizolacyjne warstwy przed światłem. Asfalt używany do produkcji tej membrany
jest wysoko zmodyfikowany syntetycznym kauczukiem SBS. Dzięki temu zapewnia lepszą i bardziej
trwałą przyczepność posypki. Również bardzo elastyczna i mocna osnowa membrany AlfaBIT wpływa
dodatnio na zwiększenie odporności na promieniowanie UV, stabilizuje membranę i utrzymuje
posypkę na miejscu tak w czasie upałów, jak i mrozów nawet do -25 oC.



Struktura warstw membrany dachowej AlfaBIT ST.

Bitumiczna membrana dachowa AlfaBIT jest materiałem o znacznie zwiększonej odporności na
działanie szkodliwego promieniowania UV. Aż 2-letnia, gwarantowana odporność na bezpośrednią
ekspozycję UV zapewnia pełną szczelność pokrycia dachowego przez wiele lat . Dlatego IZOLACJA -
JAROCIN dedykuje membranę AlfaBIT szczególnie do układania na dachach skośnych.
  

Więcej informacji : https://izolacja-jarocin.pl/katalog/membrany-asfaltowe-na-dachy-skosne
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