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Funkcja i sposób konstrukcji stromych dachów4.1
Dach by! pierwsz" budowl" wzniesion"
przez cz!owieka, praform" wszystkich bu-
dynków. Przy jego pomocy cz!owiek za-
pewnia! ochron# przed przeciwno$ciami
aury sobie i swojej gromadzie. 

Pocz"tkowo dach mia! najprostsz" p!ask"
form#, nast#pnie kszta!tem przypomina!
namiot !! 4.1/1, pokryty ga!#ziami lub
skórami zwierz"t. Pó%niej przybra! form#
silnie wyd!u&on", konstruowany by!
z drewna !! 4.1/2, uszczelniony przy
u&yciu sitowia, li$ci lub trawy, a nast#pnie
tak&e przy u&yciu twardych materia!ów
pokryciowych. System budowania by!

otwarty, tzn. oparty zwykle na materia-
!ach, które by!y dost#pne bezpo$rednio
na placu budowy.

Z czasem powstawa!y coraz wi#ksze da-
chy, zwykle przykrywaj"ce budynki
o drewnianej konstrukcji. Rozmiar dachu
by! ograniczony mo&liwo$ciami drewna,
jako g!ównego materia!u konstrukcyjne-
go i ówczesnej sztuki budowlanej.

Domy by!y zwykle wolnostoj"ce, o prosto-
k"tnym rzucie i najcz#$ciej bardzo stro-
mym dachu, który jak najszybciej odpro-
wadza! wod# opadow". Dym z paleniska

odprowadzany by! na zewn"trz przez
otwór w szczycie dachu, w ten sam spo-
sób wymieniano powietrze w mieszcz"cej
si# pod tym samym dachem stajni, obo-
rze itp.

Z prostych pocz"tkowych form sk!adano
coraz bardziej skomplikowane kszta!ty,
w tym dachy wielop!aszczyznowe o ró&-
nych nachyleniach po!aci !! 4.1/3.

G#sto u!o&one pokrycie ze s!omy lub
trzciny mia!o znakomite w!a$ciwo$ci ter-
moizolacyjne.

4.1/1 4.1/2

4.1/3
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Dach, którego jedyn! funkcj! by"a ochro-
na przed opadami, by" zwykle przewiew-
ny, z otworami przy okapie i w szczycie
!! 4.2/1. Znajduj!cy si# pod dachem
najwy$szy strop by" izolowany cieplnie
przy u$yciu warstwy s"omy lub siana. Taka
izolacja stanowi"a dobr! ochron# wn#trza
przed stratami ciep"a.

Równie$ sama warstwa pokrycia przeciw-
wodnego dachu pozwala"a, ze wzgl#du
na prost! form# dachówek i niedok"ad-
no%ci r#cznego wykonania, na swobodny
przep"yw powietrza !! 4.2/2.

Wszystkie rodzaje pokry& dachówkowych,
które uk"adane s! na sucho, bez $adnych
dodatkowych uszczelnie', powinny by&
traktowane jako otwarte. Nale$! do nich
m.in.:

! 4.2/3 karpiówka podwójna

! 4.2/4 holenderka (esówka)

! 4.2/5 rzymska

! 4.2/6 mnich i mniszka

! 4.2/7 p"aska

! 4.2/8 betonowa

4.2/1

4.2/3 4.2/4 4.2/5

4.2/6 4.2/7 4.2/8

4.2/2

opady

odprowadzenie
pary wodnej
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Dachy pokryte dachówkami ró!nego ro-
dzaju s" szczelne dla opadów atmosfe-
rycznych je#li zastosowano odpowiednie
nachylenie po$aci, a dachówki zosta$y
u$o!one zgodnie z wymogami sztuki bu-
dowlanej.

Dodatkowe zabiegi uszczelniaj"ce s" ko-
nieczne ze wzgl%du na:
! wiatr
! zadymk% #nie!n"
! inne warunki klimatyczne
! ew. zbyt ma$e nachylenie po$aci dachu 

Zale!nie od rodzaju materia$u pokryciowe-
go i sposobu jego u$o!enia na dachu mo!-
liwe s" nast%puj"ce zabiegi dodatkowe:
! klamrowanie !" 4.2/9
! $"czenie zapraw" !" 4.2/10
! podk$adki bitumiczne pod dachówk%

!" 4.2/11
! dodatkowe pokrycie rozpi%te na kro-

kwiach !" 4.2/12
! pokrycie dodatkowe na deskowaniu

!" 4.2/13
! pe$ne krycie pod dachówk"

!" 4.2/14
! systemy izolacji termicznej, które spe$-

niaj" funkcj% dodatkowego pokrycia
lub pe$nego krycia dachu.

Ich stosowanie wymaga #cis$ego prze-
strzegania zalece& producentów. S" one
$"czone odpowiednio z okapami, oknami
dachowymi, kominami i innymi elemen-
tami dachu.

" 4.2/9 Klamrowanie dachówek pozwa-
la dodatkowo zabezpieczy' je przed
podrywaniem przez wiatr i ze#lizgiwa-
niem si% z po$aci dachu. Rodzaj klamer
i ich liczba zale!y od lokalnych warunków
klimatycznych i przepisów budowlanych.

" 4.2/10 G$ównie przy esówce stosuje
si% dla uszczelnienia po$"cze& pomi%dzy
poszczególnymi dachówkami wype$nienie
zapraw" fug poprzecznych i pod$u!nych.
Ostatnio stosuje si% równie! uszczelnienie
fug poprzez wype$nianie piank" od #rod-
ka dachu.

" 4.2/11 Bitumiczne podk$adki uszczel-
niaj"ce pod dachówk% s" stosowane
szczególnie w okolicach górskich. Poprzez
wywini%cie dobrze uszczelniaj" poprzecz-
ne po$"czenia kolejnych warstw da-
chówek. W lecie podk$adki pod wp$ywem
s$o&ca sklejaj" si% mi%dzy sob" oraz kle-
j" si% do dachówek, zwi%kszaj"c odpor-
no#' dachu na podrywanie dachówek.

" 4.2/12 Warstwa dodatkowego pokry-
cia rozpinana na krokwiach jest uk$adana
równolegle do kraw%dzi okapu, z zak$a-
dem przynajmniej 10 cm. Zwykle stosuje
si% w tym przypadku kontr$aty, aby umo!-
liwi' ruch powietrza pod spodem da-
chówek.

" 4.2/13 Dodatkowe pokrycie na desko-
waniu to pojedyncza warstwa podk$ado-
wej papy bitumicznej z minimum 80mm
zak$adem. Papa jest przybijana do desko-
wania.

" 4.2/14 Pe$ne krycie pod dachówk"
sk$ada si% z dwóch warstw papy bitumicz-
nej: pierwsza warstwa przybijana gwo(-
dziami do sztywnego pod$o!a, druga
w ca$o#ci klejona do podk$adu.

4.2/9 4.2/10 4.2/11

4.2/12 4.2/13 4.2/14

Klamra kotwi"ca
dachówk%
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W naszej szeroko!ci geograficznej mie-
szkania by"y zazwyczaj lokowane
w nadziemnej cz#!ci budynku !! 4.3/1.
Piwnica by"a dla budynku swego rodzaju
stref$ buforow$, oddzielaj$c$ go od wil-
goci gruntowej, a otwarty do otoczenia
strych chroni" od góry wn#trze przed wp"y-
wami !rodowiska. Obecnie d$%y si# jed-
nak do pe"nego wykorzystania wn#trza
budynku na cele mieszkalne !! 4.3/2.
To za! wymaga zastosowania specjalnych
rozwi$za& budowlanych. Dla dachów
przedstawiono je poni%ej, natomiast za-
biegi umo%liwiaj$ce wykorzystanie piwnic
do celów mieszkaniowych przedstawione
b#d$ w rozdziale nr 8.

4.3/1

przestrze& 
mieszkalna

4.3/2

przestrze& 
mieszkalna

Mo%liwo!' wykorzystania przestrzeni da-
chowej zale%y od geometrii po"aci,
a szczególnie od nachylenia krokwi da-
chowych. Sposób u"o%enia izolacji ter-
micznej dachu, w ci$g"y sposób powi$za-
nej z izolacj$ budynku, pokazano
pogrubion$ lini$ na rysunkach
!! 4.3/3 do !! 4.3/8.

! 4.3/3 Najprostsze rozwi$zanie kon-
strukcyjne. Przestrze& w pobli%u okapu
jest trudna do wykorzystania.

! 4.3/4 Dostawiona na stropie !cianka
kolankowa. Izolacja termiczna u"o%ona
schodkowo.

! 4.3/5 Dodatkowy strop w p"aszczy(nie
j#tek. W ten sposób przestrze& ogrzewa-
na zosta"a zmniejszona do racjonalnej
wysoko!ci.

! 4.3/6 Dostawiona !cianka kolankowa
wycina fragment nieu%ytecznej kubatury
wzd"u% okapu.

! 4.3/7 Przed"u%enie !ciany zewn#trznej
budynku (!cianka kolankowa) pozwala
lepiej wykorzysta' powierzchni# mieszkal-
n$.

! 4.3/8 Zmniejszenie ogrzewanej kuba-
tury mieszkania poprzez dodatkowy strop
w p"aszczy(nie j#tek.

4.3/3 4.3/4 4.3/5

4.3/6 4.3/7 4.3/8
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Zró!nicowane temperatury i ci"nienia pa-
ry wodnej, po obydwu stronach dachu,
mog# prowadzi$ do wykraplania wilgoci
w jego wn%trzu. Para wodna dyfunduj#ca
poprzez warstwy dachu musi zosta$ usu-
ni%ta na zewn#trz, zanim napotka na
swej drodze warunki powoduj#ce jej wy-
kroplenie. Efekt taki uzyskuje si% poprzez
odpowiednie wentylowanie szczelin pod
pokryciem dachu. Para wodna mo!e by$
usuwana ze szczeliny pomi%dzy:
! warstw# izolacji termicznej i pokryciem
! warstw# izolacji termicznej i dodatko-

w# warstw# pokrycia 
! dodatkow# warstw# pokrycia i pokry-

ciem zewn%trznym.

Zastosowanie warstw dachu o odpowie-
dnio wysokim oporze dyfuzyjnym pozwa-
la ograniczy$ intensywno"$ strumienia
wilgoci wnikaj#cego wg&#b dachu, a we-
ntylowanie usuwa dyfunduj#c# par% wod-
n# na zewn#trz.

Decyduj#ce znaczenie dla przebiegu i in-
tensywno"ci wentylacji dachu ma d&ugo"$
krokwi „a“, !" 4.3/9 i uk&ad warstw,
a tak!e opór dyfuzyjny warstw izolacyj-
nych.

Na rysunku !" 4.3/9 przedstawiono
sposób wentylowania dachu (p&aszczyzna
01), w którym izolacja termiczna pe&ni
dodatkowo funkcj% wtórnego lub wst%p-
nego pokrycia.

Natomiast na rysunku !" 4.3/10
przedstawiono schematycznie konstrukcj%
dachu z dwiema szczelinami wentylowa-
nymi 01, rozdzielonymi warstw# dodat-
kowego pokrycia 02.

Przekrój otworów wentylacyjnych przy
okapie dachu musi wynosi$ przynajmniej
2‰ powierzchni dachu przypadaj#cej na
metr bie!#cy d&ugo"ci okapu !" 4.3/11
i jednocze"nie nie mniej ni! 200 cm2

otwartej powierzchni otworów. Otwory
o tej wielko"ci s# wystarczaj#ce dla da-
chów o d&ugo"ci po&aci do 10 m, przy
d&ugo"ciach wi%kszych powierzchnia
otworów nie mo!e by$ mniejsza od 2‰.

Powierzchnie &at i krokwi, które wchodz#
w "wiat&o otworów wentylacyjnych nale!y
uwzgl%dni$ przy ich wymiarowaniu.

Przekrój otworów wentylacyjnych w kale-
nicy, !" 4.3/12, musi wynosi$ przynaj-
mniej 0.5 ‰ przypadaj#cej na ni# po-
wierzchni dachu.

Tak!e w naro!ach dachu, !" 4.3/13,
konieczne jest utrzymanie powierzchni
otworów wentylacyjnych na poziomie
0.5 ‰ przypadaj#cych na nie po&aci da-
chu. Je"li nie jest mo!liwe otwarcie szcze-
liny poprzez g#siory wentylacyjne, to
w ka!dym polu mi%dzy krokwiami nale!y
zastosowa$ odpowiedni# ilo"$ dachówek
wentylacyjnych. Minimalna powierzchnia
otworów wentylacyjnych nie mo!e by$
mniejsza od 200 cm2/m, a wysoko"$
szczeliny nie mo!e by$ mniejsza od
20 mm. Nale!y uwzgl%dni$ tutaj tak!e za-
k&ady oraz zwis izolacji wodoszczelnej
rozpi%tej na krokwiach, a tak!e ewentual-
ny wzrost grubo"ci materia&u izolacji ter-
micznej.

4.3/9

01

" 10°

" 20

a

4.3/10

0201

4.3/11

1 m

powierzchnia otworów 
wentylacyjnych przy okapie

powierzchnia dachu 
przypadaj#ca na metr bie!#cy okapu

4.3/12

1 m

powierzchnia otworów 
wentylacyjnych w kalenicy

powierzchnia dachu 
przypadaj#ca na metr bie!#cy kalenicy

4.3/13

1 m

powierzchnia otworów 
wentylacyjnych w naro!u

powierzchnia dachu 
przypadaj#ca na metr bie!#cy naro!a01 p&aszczyzna wentylacji

02 izolacja rozpi%ta na krokwiach, 
krycie wst%pne lub druga po&a$ dachu
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Problem wiatroszczelno!ci dachów nad
poddaszem u"ytkowym nie zosta#, jak do-
t$d, uj%ty w "adne zasady projektowe ani
przepisy, chocia" wymaga tego praktyka
wykonawcza. Dot$d troszczono si% jedynie
o odpowiedni$ izolacyjno!& termiczn$,
umieszczenie paroizolacji lub wentylowanie
przestrzeni pod pokryciem.
Przep#yw powietrza w dachach jest zwi$za-
ny z warto!ci$ ci!nienia atmosferycznego
oraz parciem i ssaniem wiatru. W praktyce
obserwuje si%, trudne do wyt#umaczenia in-
aczej, zawilgocenia wynikaj$ce w#a!nie
z wymuszanego w ten sposób przep#ywu
powietrza, !! 4.3/14.
Deskowanie #$  czone na pióro i wpust

!! 4.3/15, niedok#adnie sklejone war-
stwy folii nie stanowi$ skutecznej bariery
dla parcia wiatru. Natomiast tak$ barier$
jest ci$g#a warstwa p#yt gipsowo-kartono-
wych, u#o"onych od strony wn%trza.

Niedbale u#o"ona warstwa paroizolacji,
w której styki nie s$ szczelnie ze sob$ po#$-
czone, równie" nie jest w#a!ciw$ przeszko-
d$ dla dzia#ania wiatru (szczelna paroizo-
lacja spe#nia bowiem w tym uk#adzie
funkcj% wiatroizolacji) !! 4.3/16 do
!! 4.3/18. Na twardej powierzchni sty-
ropianowych p#yt izolacji termicznej (02) #a-
two mo"na szczelnie #$czy& ze sob$ wst%gi
paroizolacji (03). Na rysunku !! 4.3/16
pokazano po#$czenie klejone na zak#ad.
Na rysunku !! 4.3/17 rozwi$zanie alter-
natywne. Poszczególne odcinki izolacji sty-
kaj$ si% ze sob$, szczelno!& po#$czenia za-
pewnia przyklejony dodatkowy pas izolacji.
Szczególnie godne polecenia jest po#$cze-

nie wykonane pod spodem krokwi (01),
przyci!ni%te #at$ (08), tak jak to pokazano
na rysunku !! 4.3/18.
Po#$czenie stropu ze !cian$ !! 4.3/19,
wymaga szczególnej uwagi, poniewa"
w tym miejscu zawsze wyst%puj$ pewne ru-
chy konstrukcji dachu. Na rysunkach od
!! 4.3/19 do !! 4.3/21 pokazano
kolejne kroki zwi$zane z wykonaniem
szczelnego po#$czenia w tym obszarze.
Uzyskanie pe#nej szczelno!ci jest tu mo"liwe
jedynie wtedy, gdy powierzchnia !ciany jest
zupe#nie g#adka. Ta!ma uszczelniaj$ca po-
winna by& po utracie elastyczno!ci wymie-
niona na now$.

4.3/15 4.3/17 4.3/20

4.3/14 4.3/16 4.3/19

4.3/18 4.3/21

01 krokiew (ew. wymian)
02 styropian kategorii „SUPER PODDASZE“
03 paroizolacja pe#ni$ca tu jednocze!nie rol% 

wiatroizolacji
04 deski #$czone na pióro i wpust
05 listwa dociskowa
06 ta!ma uszczelniaj$ca
07 !ciana z tynkiem
08 #ata
09 ta!ma klej$ca
10 styk na zak#ad, klejony
11 izolacja przeciwwiatrowa, napr%"ona

02 08100304

02 08090304

03 02080104

11 020107 05

11 0406

0506
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Wszystkie miejsca, gdzie wyst!puje brak
ci"g#o$ci izolacji przeciwwiatrowej, stano-
wi" s#abe punkty i wymagaj" bardzo sta-
rannego uszczelnienia. W miar! mo%li-
wo$ci nale%y takich sytuacji w ogóle
unika&. Rysunek !! 4.3/22 jest przyk#a-
dem jak mo%na to w praktyce zrealizo-
wa&. Jako rysunek wyj$ciowy do tego roz-
wi"zania pos#u%y# szczegó# $ciany
szczytowej !! 4.4.1/13.
Rura wentylacyjna (11) wypuszczona po-
nad dach i przebijaj"ca wieniec (02), zo-
sta#a tu umieszczona poza obr!bem wia-
troizolacji (07), w $cianie izolowanej
termicznie od zewn"trz (01).

Na rysunku !! 4.3/23 podobny szcze-
gó# jest rozwi"zany ju% w zupe#nie inny
sposób. Dla przepuszczenia rury (11) w
wiatroizolacji (07) wyci!to otwór. Szczel-
no$& po#"czenia ma zapewni& specjalny
ko#nierz samoprzylepny (18). Dodatko-
wym uszczelnieniem jest opaska zacisko-
wa na górnej kraw!dzi ko#nierza. Uk#ad
warstw w dachu taki sam jak na rysunku
!! 4.3.2/2.

Dalsze przyk#ady wiatroszczelnych po#"-
cze' w obszarze okapu, $ciany szczyto-
wej, okien po#aciowych i kominów b!d"
omówione w rozdziale 4.4.1.

01 $ciana szczytowa
02 wieniec
03 styropian kategorii „(CIANA“
04 krokiew wewn!trzna przy$cienna
05 krokiew zewn!trzna przy$cienna
06 deskowanie
07 wiatroizolacja
08 styropian kategorii „SUPER PODDASZE“
09 deska os#aniaj"ca
10 p#atew
11 rura wentylacyjna
12 kszta#tka wentylacyjna z kapturem
13 elastyczna folia uszczelniaj"ca
14 krokwie
15 #ata wyrównuj"ca
16 #ata
17 pokrycie rozpi!te na krokwiach
18 ko#nierz uszczelniaj"cy
19 podk#adka zapobiegaj"ca obwisaniu izolacji
20 paski styropianu 

4.3/22

04

11

12

13 07 06

09

05

02

03

01

10

08

4.3/23

11

12 18191617 20

18 08150607

06

08

14



Poddasze u!ytkowe
Wymagania dotycz"ce izolacyjno#ci termicznej 4.3

strona 5

Izolacja termiczna mo!e by" w stromym
dachu poddasza u!ytkowego umieszczo-
na:
! pomi#dzy krokwiami !" 4.3.1/2;
! pomi#dzy i pod krokwiami

!" 4.3.2/2;
! pomi#dzy i na krokwiach

!" 4.3.4/1;
! ponad krokwiami !" 4.3.5/1.

W dalszej cz#$ci tekstu zwrócona b#dzie
uwaga na potrzeb# stosowania dodatko-
wych warstw wtórnego pokrycia, wiatroi-
zolacji a tak!e paroizolacji.

Niezb#dne przekroje otworów wentyluj%-
cych stromy dach podano w rozdziale 4.3
str. 2.

Zastosowanie w dachu warstwy paroizo-
lacyjnej pozwala ograniczy" strumie& pa-
ry dyfunduj%cej i tym samym zmniejszy"
ryzyko wykroplenia pary wodnej w war-
stwie materia'u termoizolacyjnego.

Wymagany opór dyfuzyjny dolnych
warstw dachu lub u'o!onej poni!ej izola-
cji termicznej warstwy paroszczelnej zale-
!y od d'ugo$ci wentylowanej po'aci da-
chu „a“ !" 4.3./9. Poni!ej podano
orientacyjne warto$ci wymaganego opo-
ru dyfuzyjnego na dwa sposoby: jako
grubo$" równowa!nej warstwy powietrza
oraz w postaci oporu Zp:

d'ugo$" po'aci:

„a“ " 10 m: sd # 2m, Zp # 2985

„a“ " 15 m: sd # 5m, Zp # 7462

„a“ > 15 m: sd # 10m, Zp # 14925

Zp ,

Warto$" sd mo!na wyliczy" z nast#puj%cej
zale!no$ci:

sd = d $ %

gdzie:
d - jest grubo$ci% termoizolacji, m
% - bezwymiarowym wspó'czynnikiem 

oporu dyfuzyjnego,

a warto$" Zp ze wzoru:

Zp = d / &

gdzie & - jest wspó'czynnikiem przepu-
szczania pary wodnej.

Informacje dotycz%ce w'a$ciwo$ci dyfuzyj-
nych materia'ów budowlanych mo!na
uzyska" u producenta lub autoryzowane-
go dystrybutora materia'ów, a tak!e w li-
teraturze z zakresu fizyki budowli.

Je#li powy!sze zalecenia, dotycz"ce
oporu dyfuzyjnego warstw dachu
zostan" faktycznie zrealizowane, to
przy normalnych warunkach ciepl-
no-wilgotno#ciowych we wn$trzu
budynku (temperatura ok.
+20°C i wilgotno#% powietrza 50%),
nie ma potrzeby wykonywa% obli-
cze& wilgotno#ciowych. Przekrocze-
nie któregokolwiek z warunków, tj.
rozmiarów dachu lub warunków we
wn$trzu, wymaga przeprowadzenia
oblicze& sprawdzaj"cych.

Maksymalna warto$" wspó'czynnika prze-
nikania ciep'a dla stropów i dachów nad
pomieszczeniem ogrzewanym do tempe-
ratury # 16°C, zgodnie z Rozporz%dze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Dz. Ust. Nr 75 poz. 690,
wynosi 0.30 W/(m2K) !" 4.3./24.

Przy zastosowaniu izolacji cieplnej ze styro-
pianu o obliczeniowej przewodno$ci ciepl-
nej 0.04 W/(mK) jej grubo$", je$li nie
uwzgl#dni si# oporów cieplnych pozosta'ych
warstw i mostków cieplnych tworzonych
przez krokwie dachowe, powinna wynosi"
przynajmniej 13 cm, !" 4.3./25. Zasto-
sowanie materia'u o ni!szej warto$ci wspó'-
czynnika przewodzenia ciep'a wi%!e si#,
oczywi$cie ze zmian% tej grubo$ci. Uwzgl#-
dnienie lepiej przewodz%cych ciep'o prze-
krojów krokwi wymaga zastosowania war-
stwy izolacji termicznej o grubo$ci
przynajmniej 15 cm. Ekonomicznie uzasa-
dnione grubo$ci warstwy izolacji styropiano-
wej s% jednak jeszcze wi#ksze i przekracza-
j% obecnie 20 cm.

4.3/24
Warunki w pomieszczeniu

(bud. mieszkalne
i u!yt. publ.)

Umax
W/(m2·K)

Ti > 16oC 0.30
8oC < Ti " 16oC 0.50

4.3./25
kryterium grubo$"

izolacji
styropia-

nowej, cm
ze wzgl#du na Umax, bez
uwzgl#dnienia mostków
termicznych

13

z uwzgl#dnieniem wp'ywu
mostków

15

ekonomicznie uzasadniona > 20



Poddasze u!ytkowe
Wymagania dotycz"ce izolacyjno#ci akustycznej4.3

strona 6

Wci!" rosn!ce na zewn!trz budynków nat#-
"enie ha$asu, pochodz!cego od ruchu dro-
gowego, powietrznego i przemys$u stwarza
powa"ne zagro"enie dla zdrowia mieszka%-
ców miast.
Zale"nie od wyst#puj!cych obci!"e% ha$a-
sem wyst#puj!cych w danej okolicy, formu-

$owane s! wymagania dotycz!ce izolacyjno-
&ci akustycznej przegród R'A1,wyp. Indeks „wy-
padkowy“ przy wska'niku oceny akustycznej
oznacza, "e przedmiotem wymaga% jest ca-
$a przegroda, a wi#c w$!cznie z otworami
okiennymi.

Wg tabeli nr 5 normy PN-B-02151-3, dla
w$a&ciwego izolowania  akustycznego od
d'wi#ku na zewn!trz budynku do poziomu
75 dB, wystarcz! przegrody o wypadkowej
izolacyjno&ci akustycznej w$a&ciwej przybli"o-
nej nie wy"szej ni" 38 dB. Taki warunek do-
tyczy pomieszcze% o najwy"szych wymaga-
niach akustycznych.
Nie jest mo"liwe teoretyczne wyliczenie izola-
cyjno&ci akustycznej dachów nad poddasza-
mi od d'wi#ków powietrznych. W$a&ciwo&ci
akustyczne tych przegród s! okre&lane
w trakcie bada% do&wiadczalnych, prowa-
dzonych zgodnie z norm! PN-B-02154-
05:1983 „Pomiary terenowe izolacyjno&ci
od d'wi#ków powietrznych przegród zewn#-
trznych i ich elementów“ lub w pomiarach
laboratoryjnych. 
Dla systemów warstwowych z udzia$em sty-
ropianu uzyskiwane s! w badaniach warto-
&ci R'w w zakresie 37...49dB. 
Dla uk$adu przedstawionego na rysunku
!! 4.3./26 warto&( R'w wynosi 49 dB, dla
dachu o uk$adzie warstw jak !! 4.3./27
warto&( R'w równa jest 48 dB. 
Aby uzyska( warto&( wska'nika oceny przy-
bli"onej izolacyjno&ci akustycznej w$a&ciwej
R'A1 nale"y do wa"onego wska'nika izolacyj-
no&ci doda( widmowy wska'nik adaptacyjny
C, którego warto&( mo"na przyj!( jako rów-
n! -2 dB.  Dodatkowo zaleca si# w normie
PN-B-02151-3:1999, aby przy projektowa-
niu by$y przyjmowane warto&ci uzyskane
z bada% laboratoryjnych zmniejszone o 2 dB
Przedstawione na rysunkach !! 4.3./26
i !! 4.3./27 rozwi!zania stromych dachów
spe$niaj! wi#c wymagania normowe ochrony
akustycznej wn#trza w pe$nym zakresie.

01 dachówka betonowa
02 $aty dachowe 24/48 mm
03 $ata g$ówna 80/40 mm
04 styropian kategorii „DACH-POD)OGA“ 
05 papa bitumiczna
06 p$yta wiórowo-cementowa 2 x 12 mm
07 deskowanie $!czone na pióro i wpust,

jednostronnie heblowane, 24 mm
08 krokwie 80/160 mm
09 $aty sufitowe 24/48 mm
10 p$yta gipsowo-kartonowa 2 x 12.5 mm

4.3/26

0301 02 04 05 07 0806

4.3/27

0301 02 04 05 07 0806



Poddasze u!ytkowe
Izolacja termiczna pomi"dzy krokwiami 4.3.1

Izolacja termiczna pomi!dzy krokwiami
wykonywana jest zwykle wtedy, gdy po-
krycie dachu jest uko"czone. Mo#e to
mie$ miejsce w trakcie budowy ca%ego
obiektu, ale cz!sto równie# zdarza si!, #e
adaptacja poddasza i ocieplanie stropu
jest realizowane dopiero w trakcie eksplo-
atacji budynku.

Izolacyjne p%yty styropianowe „SUPER
PODDASZE“ (02) mog& by$ np. klejone
do specjalnych dystansowych listew styro-
pianowych (03), przybitych uprzednio do
drewnianych krokwi (01). Pod izolacj& ter-
miczn& rozpi!ta jest od strony pomie-
szczenia paroizolacja (04).

Boazeria sufitowa (05) jest zamocowana
do stropu za po'rednictwem %at (06) przy-
bitych wzd%u# do krokwi. (aty te jednocze-
'nie mocuj& i zapewniaj& szczelno'$ po-
%&cze" paroizolacji.

4.3.1/1

1003

090807

B

4.3.1/2

01 krokwie
02 styropianowe p%yty izolacji termicznej styropian

„SUPER PODDASZE“
03 styropianowa listwa dystansowa
04 paroizolacja pe%ni&ca tu jednocze'nie rol! 

wiatroizolacji
05 boazeria sufitowa, %&czona na pióro i wpust
06 %ata pod%u#na
07 drugie pokrycie
08 kontr%ata
09 %ata dachowa
10 pokrycie dachu
11 przestrze" wentylowana

02 04 06 05

0908 10

A

07 11

01 02 03 04 0605



Poddasze u!ytkowe
Izolacja termiczna pomi"dzy i pod krokwiami4.3.2 

Grubo!" izolacji termicznej dachu mo#na
powi$kszy", stosuj%c oprócz izolacji umie-
szczonej pomi$dzy krokwiami (por.
!! 4.3.1) równie# izolacj$ pod kro-
kwiami, tak jak to pokazano na rysun-
kach !! 4.3.2/1 i !! 4.3.2/2.

Warstwy izolacyjne tej konstrukcji s% opi-
sane symbolami od 07 do 10 na obydwu
rysunkach. Styropianowe listwy dystanso-
we (03) s% tu, tak jak i poprzednio, przy-
bite do góry krokwi. Styropianowe p&yty
izolacji termicznej (02) s% bardzo !ci!le
wpasowane w pola pomi$dzy krokwiami,
a dodatkowo jeszcze klejone do listew sty-
ropianowych (03).

Grubo!" &aty wyrównuj%cej (06) przybitej
do spodu krokwi, odpowiada grubo!ci
dodatkowej warstwy izolacji termicznej
umieszczonej pod krokwiami. P&yty styro-
pianowe s% w tej warstwie mocowane
mechanicznie (gwo'dzie lub klamry) do
spodu krokwi.

Zastosowanie izolacji termicznej w dwóch
warstwach materia&owych pozwala na
uzyskanie lepszej szczelno!ci dzi$ki wza-
jemnie przesuni$tym &%czeniom poszcze-
gólnych p&yt przy krokwiach. Samoklej%ca
wiatroizolacja (04) jest mocowana do
spodu p&yt styropianowych przed monta-
#em np. boazerii drewnianej. Na prze-
kroju A-A pokazano równie# zalecane
przesuni$cie styków p&yt pomi$dzy war-
stwami izolacji termicznej.

01 krokwie
02 styropianowe p&yty izolacji termicznej, mi$dzy

krokwiami - styropian „SUPER PODDASZE“, pod
nimi styropian kategorii „DACH-POD(OGA“

03 styropianowa listwa dystansowa
04 paroizolacja
05 boazeria sufitowa, &%czona na pióro i wpust
06 &ata pod&u#na wyrównuj%ca
07 drugie pokrycie
08 kontr&ata
09 &ata dachowa
10 pokrycie dachu
11 przestrze) wentylowana

4.3.2/1

4.3.2/2

1003

090807

B

02 04 05

0908 10

A

07 11

01 02 03 04 0605



Poddasze u!ytkowe
Izolacja termiczna pod krokwiami 4.3.3

Warstwy konstrukcyjne tego dachu s!
przedstawione na rysunkach
!! 4.3.3/1 i !! 4.3.3/2. Styropiano-
we p"yty izolacji termicznej (02) s! przybi-
te gwo#dziami do spodu drewnianych
krokwi. Pomi$dzy p"ytami, prostopadle do
krokwi rozmieszczony jest ruszt drewniany
(04), mocowany %rubami do krokwi.
Z kolei do tego rusztu mocuje si$ %rubami
wielkowymiarowe, zespolone p"yty styro-
pianowo-gipsowe (03). Stosowanie wia-
troizolacji nie jest w tym  przypadku ko-
nieczne.

P"yta styropianowa „DACH-POD&OGA“
o grubo%ci 60 mm pomi$dzy listwami
rusztu (04) oraz druga warstwa tego ma-
teria"u o grubo%ci 80 mm zespolona
z p"yt! gipsow! pozwalaj! uzyska' dobr!
izolacyjno%' termiczn! ca"ego dachu,
w dodatku niemal ca"kowicie bez most-
ków termicznych. Warto%' wspó"czynnika
przenikania ciep"a U dla konstrukcji po-
kazanej na rysunku !! 4.3.3/1
i !! 4.3.3/2 wynosi 0.27 W/(m2K).

Pod wzgl$dem cieplno-wilgotno%ciowym
dach tego typu jest bez zarzutu. Dyfuzja
pary wodnej odbywa si$ tu bez zak"óce(,
nie dochodzi do wykraplania wilgoci.

4.3.3/1

4.3.3/2

01 krokwie
02 styropian kategorii „DACH-POD&OGA“
03 zespolona p"yta styropianowo-gipsowa
04 ruszt drewniany
05 drugie pokrycie
06 kontr"ata
07 "ata dachowa
08 pokrycie dachu
09 przestrze( wentylowana

0806

070509

B

01 02 0403

0706 08

A

05 09

01 02 03



Poddasze u!ytkowe
Izolacja termiczna pomi"dzy i na  krokwiach4.3.4

strona 1

Krokwie (01) na rysunku !! 4.3.4/1 s!
st"#one przeciwwiatrowo przy u#yciu
przybitych do nich stalowych p$askowni-
ków (06) lub ci"gien st"#aj!cych. P$yty sty-
ropianowe (02) s! bardzo dok$adnie do-
pasowane do pól pomi"dzy krokwiami
i wsuni"te na wcisk. Specjalne $aty doci-
skowe (04) s$u#! do zamocowania paroi-
zolacji (wiatroizolacji) (03) i jednocze%nie
utrzymuj! mi"dzy krokwiami wszystkie
warstwy.

Górna p$aszczyzna dolnej warstwy izolacji
termicznej i krokwi jest pokryta warstw!
materia$u o wysokiej paroprzepuszczalno-
%ci (sd < 0.3 m). Na niej dopiero u$o#ona
jest druga warstwa izolacji styropianowej,
przybita do krokwi (01) poprzez $at" pod-
k$adow! (08). Od spodu warstwy izolacyj-
ne mog! by& os$oni"te dowolnym mate-
ria$em wyko'czeniowym (05).

Uk$ad warstw w dachu przedstawionym
na rysunku !! 4.3.4/2 jest w zasadzie
zgodny z uk$adem na rysunku
!! 4.3.4/1. Ró#nica polega jedynie na
braku izolacji wiatrowej. Wiatroszczel-
no%& uzyskuje si" tu poprzez bezstykowe
os$oni"cie dachu od do$u p$ytami gipso-
wo-kartonowymi (11). P$yty gipsowe s!
przykr"cone do drewnianego rusztu (12),
który jednocze%nie wspiera od do$u p$yty
styropianowe. Grubo%& p$yt styropiano-
wych w tej warstwie musi odpowiada&
pe$nej wysoko%ci krokwi.

Obecne przepisy ochrony cieplnej wyma-
gaj! wspó$czynnika przenikania ciep$a
dla dachu nie wi"kszego ni# 0.3 W/(m2K).
Zastosowanie izolacji styropianowej
pozwala na uzyskanie warto%ci znacznie
ni#szych. W budynkach energooszcz"d-
nych realizuje si" warto%ci ni#sze od 0.2
W/(m2K), a w budynkach pasywnych ni#-
sze od 0.1 W/(m2K). 

Dach przedstawiony na rysunku
!! 4.3.4/2 pozwala na uzyskanie niskich
warto%ci wspó$czynnika U. Górna warstwa
izolacji termicznej to styropian przenosz!cy
du#e napr"#enia %ciskaj!ce z kategorii
„PARKING“ o grubo%ci 120 mm, pomi"dzy
krokwiami styropian „SUPER PODDASZE“,
styropian „(CIANA“ o grubo%ci 140 mm.
Przy $!cznej grubo%ci izolacji równej 260
mm wspó$czynnik przenikania ciep$a wyno-
si ok. 0.16 W/(m2K). Kondensacja wilgoci
w tej przegrodzie nie wyst"puje.

01 krokwie
02 styropian kategorii „DACH-POD)OGA“
03 paroizolacja pe$ni!ca tu jednocze%nie rol" 

wiatroizolacji
04 $ata dociskowa
05 warstwa wyko'czeniowa
06 p$askownik st"#aj!cy
07 drugie pokrycie
08 $ata podk$adowa
09 $ata
10 pokrycie dachu
11 pyta gipsowo-kartonowa
12 ruszt drewniany

4.3.4/1

4.3.4/2

07 0806 0209 02 10

03 04

11 12

01 05



Poddasze u!ytkowe
Izolacja termiczna pomi"dzy i na  krokwiach 4.3.4

strona 2

Uk!ad konstrukcyjny dachu przedstawio-
nego na rysunku !! 4.3.4/3 jest
odmian" dachu omawianego poprzednio
i przedstawionego na !! 4.3.4/2. Jedy-
na ró#nica polega tu na warstwie p!yty
wiórowej (04), mocowanej do spodu kro-
kwi. Do niej w!a$nie przyklejona jest pa-
roizolacja pe!ni"ca tu jednocze$nie rol% 
wiatroizolacji (03).

Poprzez u!o#enie termoizolacji w dwóch
warstwach, mi%dzy i na krokwiach, uzy-
skuje si% skuteczn" ochron% ciepln" wn%-
trza u#ytkowego poddasza. Tego typu
przegrody s" wykorzystywane przy pro-
jektowaniu budynków energooszcz%d-
nych. Izolacja termiczna o grubo$ci
120 mm ze styropianu „PARKING“ na
krokwiach i 140 mm grubo$ci styropian
„SUPER PODDASZE“, styropian
„&CIANA“ pomi%dzy krokwiami pozwala-
j" uzyska' w efekcie wspó!czynnik przeni-
kania ciep!a ok. 0.16 W/(m2K).

Na rysunku !! 4.3.4/4 przedstawiono
dach o zbli#onym do poprzednich uk!a-
dzie warstw. W tym przypadku zastosowa-
no jako paroizolacj% warstw% samoprzy-
lepnej folii (11). Po!"czenia miedzy
wst%gami folii przypadaj" na spody kro-
kwi, gdzie  s" uszczelnione dodatkowymi
paskami i dodatkowo dociskane kontr!a-
t" (12).

01 krokwie
02 p!yty styropianowe 
03 paroizolacja
04 p!yta wiórowa lub podobna
05 boazeria drewniana
06 p!askownik st%#aj"cy
07 drugie pokrycie
08 !ata podk!adowa
09 !ata
10 pokrycie dachu
11 folia izolacyjna z PCV (!"czona na krokwiach)
12 kontr!ata

4.3.4/3

4.3.4/4

07 0806 0209 02 10

03 0104 05

11 12 05



Poddasze u!ytkowe
Izolacja termiczna na  krokwiach4.3.5
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Jedn! z bardzo istotnych zasad przy kon-
struowaniu przegród energooszcz"dnych
jest utrzymanie ci!g#o$ci warstwy termoi-
zolacyjnej, a wi"c w efekcie równomiernej
izolacyjno$ci cieplnej. W przypadku stro-
mego dachu tak! mo%liwo$& daje bez
problemów styropianowa izolacja uk#a-
dana na krokwiach.

Na rysunkach !! 4.3.5/1 i !! 4.3.5/2
przedstawiono uk#ad warstw w dachu tego
typu. Na krokwiach (01) przybite jest pe#ne
deskowanie (05), a na nim umocowana
warstwa papy bitumicznej (04) lub innego
materia#u jako wiatroizolacji. Obydwie te
warstwy 04 i 05 stanowi! wst"pne pokrycie
dachu, u#atwiaj!ce dalsze prace podczas
wznoszenia budynku. 

Na tak przygotowanej p#aszczy'nie da-
chu, uk#adane s! nast"pnie p#yty styro-
pianowe (03). S! one mocowane do
pod#o%a za po$rednictwem #at podk#ado-
wych (06), przybijanych poprzez styropian
do krokwi (01). (aty podk#adowe (06) s#u-
%! jednocze$nie jako kontr#aty dla #at po-
krycia dachowego (07). Woda opadowa,
która mo%e dosta& si" do wn"trza dachu
poprzez po#!czenia g#ównego pokrycia
sp#ywa bez przeszkód po wierzchu p#yt
styropianowych. Szczelne pod#u%ne po#!-
czenie na pióro i wpust p#yt izolacyjnych
(02) oraz odwadniaj!cy skos (08) gwa-
rantuj! pe#n! szczelno$& dachu ze wzgl"-
du na wod" i $nieg.

4.3.5/1

4.3.5/2

01 krokwie
02 po#!czenie na pióro i wpust
03 p#yty styropianowe
04 paroizolacja pe#ni!ca tu jednocze$nie rol" 

wiatroizolacji
05 deskowanie
06 #ata podk#adowa
07 #ata dachowa
08 skos odwadniaj!cy
09 pokrycie dachu
10 przestrze) wentylowana

0806

09 07

B

02 01 03 04 05

0706 09

A

10

01 02 03 04 05



Poddasze u!ytkowe
Izolacja termiczna na  krokwiach 4.3.5

strona 2

P"yty izolacyjne na
krokwiach bez
deskowania

W sytuacji, kiedy dach jest od wn!trza
obudowany wielkowymiarowymi p"ytami
gipsowo-kartonowymi (04), które gwa-
rantuj# uzyskanie wiatroszczelno$ci ca"e-
go systemu, p"yty styropianowe mog# by%
uk"adane bezpo$rednio na krokwiach.
Przedstawiono to na rysunkach
!! 4.3.5/3 i !! 4.3.5/4. Styropiano-
we elementy uk"adane s# na krokwiach
(01) z przesuni!ciem styków, a nast!pnie
mocowane do krokwi za po$rednictwem
"at podk"adowych (06). Dzi!ki specjalnie
ukszta"towanym po"#czeniom p"yt (02)
i odwadniaj#cemu skosowi (08), woda
wci$ni!ta przez wiatr pod pokrycie jest
bez przeszkód odprowadzana po po-
wierzchni styropianu.

Problem przenoszenia obci#&e' przez po-
krycie dachu i system izolacji termicznej
omówiono w rozdziale 4.4.1 str.1 i 2.

4.3.5/3

4.3.5/4

01 krokwie
02 po"#czenie na pióro i wpust
03 p"yty styropianowe
04 p"yty gipsowo-kartonowe
05 "ata sufitowa
06 "ata podk"adowa
07 "ata dachowa
08 skos odwadniaj#cy
09 pokrycie dachu
10 przestrze' wentylowana
11 p"askownik st!&aj#cy

07 08 0906

B

02 01 11 03 04 05

0706 09

A

10

01 02 03 04 05 11



P!yty styropianowe na deskowaniu4.4.1
strona 1

Przenoszenie obci"#e$

P!yty styropianowe, cz"sto okre#lane ze
wzgl"du na szczelny system po!$cze% ja-
ko „p!aszcz dachowy“, musz$ przenosi&
obci$'enia pochodz$ce od ci"'aru
w!asnego i od ci"'aru pokrycia dachu,
a tak'e obci$'enia zewn"trzne. 
Konieczne jest wi"c wykonanie podstawo-
wych oblicze% statycznych gwarantuj$-
cych bezpieczn$ eksploatacj" dachu.

Na rysunkach !! 4.4.1/1 i !! 4.4.1/2
przedstawiono izometryczne widoki uk!a-
dów konstrukcyjnych, które sprawdzi!y si"
w praktyce i s$ godne polecenia.

Na rysunku !! 4.4.1/1 widoczna jest
belka okapowa (02) le'$ca na krokwiach
(01) i przykr"cona do nich !$cznikiem #ru-
bowym. Deskowanie, do którego przybita
jest wiatroizolacja, usztywnia skutecznie
ca!$ konstrukcj".

Sk!adow$ si!" obci$'enia od ci"'aru w!a-
snego p!yt, styczn$ do p!aszczyzny dachu,
przejmuje belka okapowa, a cz"#ciowo
tak'e gwo(dzie mocuj$ce !aty podk!ado-
we (07) do krokwi (01) i belki okapowej
(02). Dotyczy to równie' obci$'enia od
ci"'aru w!asnego !at (11) i pokrycia da-
chowego.

W konstrukcji pokazanej na rysunku
!! 4.4.1/2, specjalna belka (04)
nadbita na ko%cówk" krokwi (01) przeno-
si obci$'enia. Obci$'enia, takie same jak
opisane wy'ej, s$ przekazywane w miej-
scu styku (06) nadbitej belki (04) z !atami
podk!adowymi (07). 

Je#li pe!ne deskowanie nie jest stosowa-
ne, to nale'y rozpi$& na krokwiach p!a-
skowniki st"'aj$ce konstrukcj" dachu
(por. 4.3.5 str.2).

4.4.1/1

08 07 09

01

10

4.4.1/2

01 krokwie
02 belka okapowa
03 po!$czenie belki okapowej
04 belka nadbita
05 deska maskuj$ca
06 miejsce styku
07 !ata podk!adowa
08 p!yty styropianowe
09 wiatroizolacja
10 deskowanie
11 !aty dachowe
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Przenoszenie obci"#e$

W przeciwie!stwie do rozwi"za! pokaza-
nych na rysunkach !! 4.4.1/1
i !! 4.4.1/2, w których si#y $ci"gaj"ce
by#y przekazywane na belk% okapow" lub
specjalnie nadbity na krokiew element,
w rozwi"zaniu przedstawionym na rysun-
ku !! 4.4.1/3 si#y te s" przenoszone
przez gwo&dzie. S" to gwo&dzie o d#ugo-
$ci dobranej stosownie do grubo$ci ter-
moizolacji.

Gwo&dzie s" wbijane w #aty podk#adowe
(05), a po przebiciu izolacji w krokwie,
pod k"tem 67° w stosunku do p#aszczyzny
dachu. W ten sposób pracuj" one prak-
tycznie tylko na wyrywanie. Dzi%ki temu
zredukowane zosta#o te' do minimum
przemieszczenie #at podk#adowych
wzd#u' po#aci, wywo#ywane zginaniem
gwo&dzi pod wp#ywem obci"'e!. Przy re-
alizacji dachu nale'y stworzy( mo'liwo$ci
dok#adnego odtworzenia zalecanego k"-
ta  67° przy wbijaniu gwo&dzi.

Grubo$( p#yt izolacyjnych (10) decyduje
o d#ugo$ci stosowanych tu gwo&dzi. W ta-
belce !! 4.4.1/4 podano wymagane
d#ugo$ci gwo&dzi, zale'nie od grubo$ci
izolacji termicznej na krokwiach.

W miejscach po#"cze! #at podk#adowych
(06),  a tak'e w pobli'u naro'y i brzegów
po#aci dachu nale'y zastosowa(
dodatkowe mocowanie (09) warstwy
wierzchniej. Niezb%dne w tym miejscu,
dodatkowe gwo&dzie s" wbijane ju' pod
k"tem prostym do powierzchni dachu.

4.4.1/3

01 krokwie
02 deskowanie 19 mm
03 wiatroizolacja
04 p#yty styropianowe d " 160
05 #ata podk#adowa 40/60 mm
06 miejsce styku #at
07 #aty dachowe 24/48 mm
08 specjalny gwó&d& nachylony pod k"tem 67°
09 dodatkowe mocowanie, prostopad#e do dachu
10 grubo$( izolacji cieplnej i deskowania „h“

4.4.1/4
MMooccoowwaanniiee  ##aatt  ppooddkk##aaddoowwyycchh
„h” grubo$(

izolacji
i deskowania

$rednica
gwo&dzia

d#ugo$(
gwo&dzia

90
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   140
   160
   180

6
6
6
6
6
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Na rysunku !! 4.4.1/5 przedstawiony
zosta! sposób po!"czenia zewn#trznej
$ciany warstwowej budynku z dachem
izolowanym przy u%yciu p!yt styropiano-
wych. P!aszczyznowa wiatroizolacja (09)
jest przerwana w miejscu styku dachu
i $ciany oraz wywini#ta na wyprowadzon"

ze $ciany warstwowej elastyczn" foli#
uszczelniaj"c" (16). Dzi#ki temu uzyskuje
si# szczelne po!"czenie $ciany i dachu
w obszarze mur!aty. Na rysunku
!! 4.4.1/6 pokazano w powi#kszeniu
szczegó! A, tj. miejsce po!"czenia wiatro-
izolacji i folii.

4.4.1/5

4.4.1/6

17

16

09

19

18

Okap przy "cianie warstwowej

01 $ciana no$na
02 wieniec
03 styropianowa izolacja $ciany warstwowej
04 przestrze& wentylowana
05 warstwa elewacyjna
06 mur!ata
07 krokwie
08 deskowanie
09 wiatroizolacja
10 belka nadbita

11 deska maskuj"ca
12 deska okapowa
13 !ata dachowa
14 p!yty styropianowe
15 !ata podk!adowa
16 wiatroizolacja z folii elastycznej
17 listwa monta%owa pod 18
18 boazeria drewniana
19 warstwa kleju

10 14 151312
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Na rysunku !! 4.4.1/7 pokazano spo-
sób ukszta!towania po!"czenia #ciany
szczytowej z przewieszon" po!aci" dachu.
Poniewa$ warstwa deskowania (09) nie
jest szczelna na parcie wiatru w miejscach
po!"cze% desek, konieczna jest wi&c ci"-
g!a warstwa wiatroizolacji (10) pokrywa-
j"ca szczelnie ca!" powierzchni&. Na kro-
kwi szczytowej wewn&trznej (06)

deskowanie i wiatroizolacja s" przerwa-
ne, aby przepu#ci' foli& elastyczn" (16),
przyklejon" z jednej strony do wierzchu
wie%ca (02) i z drugiej strony do wiatroi-
zolacji dachowej (10). W ten sposób nie
dochodzi do ssania powietrza do wn&trza
poprzez deskowanie. Po!"czenie jest do-
datkowo uszczelnione przy u$yciu !aty do-
ciskowej (18) !! 4.4.1/8.

Po!"czenie dachu ze #cian" szczytow"

4.4.1/7

4.4.1/8

01 #ciana no#na
02 wieniec
03 styropianowa izolacja #ciany warstwowej
04 przestrze% wentylowana
05 warstwa elewacyjna
06 krokiew szczytowa wewn&trzna
07 krokiew szczytowa zewn&trzna
08 p!atew przewieszona
09 deskowanie
10 wiatroizolacja

11 p!yty styropianowe 
12 !ata dachowa
13 !ata podk!adowa
14 pokrycie dachowe
15 styropian jako szalunek dla wie%ca
16 wiatroizolacja z folii elastycznej
17 warstwa kleju
18 !ata dociskowa
19 deska szczytowa
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Na rysunku !! 4.4.1/9 przedstawiono
sposób po!"czenia #ciany dwuwarstwowej
(01) izolowanej od zewn"trz (04) ze stro-
mym dachem izolowanym termicznie przy
u$yciu p!yt styropianowych (14). Jak ju$ to
poprzednio pokazano na rysunku
!! 4.4.1/5, deskowanie (08) i warstwa
wiatroizolacji (09) s" w miejscu po!"cze-

nia przerwane. Uszczelniaj"ca folia ela-
styczna (16) przyklejona od do!u do wie%-
ca #ciany jest wywini&ta i przyklejona do
deskowania. Wiatroizolacja schodz"ca ze
szczytu dachu (09) jest przyklejona z za-
k!adem w miejscu po!"czenia
!! 4.4.1/10, co gwarantuje szczelno#'
ca!ego uk!adu.

Okap przy "cianie izolowanej od zewn#trz 

4.4.1/9

4.4.1/10

01 #ciana no#na
02 wieniec
03 klej
04 styropianowa izolacja #ciany warstwowej
05 tynk zbrojony
06 mur!ata
07 krokwie 
08 deskowanie
09 wiatroizolacja
10 belka nadbita

11 deska os!aniaj"ca izolacj&
12 deska okapowa
13 !ata dachowa
14 p!yty styropianowe 
15 !ata podk!adowa
16 wiatroizolacja z folii elastycznej
17 deski monta$owe po obydwu stronach krokwi

pod 18
18 boazeria drewniana
19 klej
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Na rysunku !! 4.4.1/11 pokazano
sposób ukszta!towania szczelnego po!"-
czenia mi#dzy stromym dachem a szczy-
tow" $cian" dwuwarstwow". Dach jest
w tym rozwi"zaniu oparty na $cianie bez
przewieszenia.
Ci"g!a izolacja zewn#trznej pow!oki bu-
dynku, z!o%ona z p!yt styropianowych na
$cianie (04) i na dachu (09), jest tu prze-
rwana tylko w jednym miejscu przez os!a-
niaj"c" desk# szczytow" (17). Nie wp!ywa
to w zauwa%alny sposób na izolacyjno$&
przegrody. Inny wariant tego rozwi"zania

b#dzie pokazany na rysunku
!! 4.4.2/3.

Nieszczelny ze wzgl#du na przewiewanie,
drewniany sufit pomieszczenia (07) jest
os!oni#ty na ca!ej powierzchni wiatroizo-
lacj" (08). W miejscu po!"czenia ze $cia-
n" zastosowano dla uszczelnienia pas fo-
lii elastycznej (14) przyklejonej na górze
do wiatroizolacji, a do!em przyklejonej
i doci$ni#tej do  krokwi szczytowej. Na ry-
sunku !! 4.4.1/12 pokazano ten
szczegó! dok!adniej.

Przy monta%u listwy uszczelniaj"cej (13)
nale%y uwa%a&, aby nie dotyka!a ona do
okapnika pokrycia dachowego. W prze-
ciwnym razie woda b#dzie  $cieka& po
powierzchni $ciany.

Po!"czenie dachu ze #cian" szczytow" dwuwarstwow"

4.4.1/11

4.4.1/12
01 $ciana no$na
02 wieniec
03 klej
04 styropianowa izolacja $ciany warstwowej
05 tynk zbrojony
06 krokiew
07 deskowanie
08 wiatroizolacja
09 p!yty styropianowe 
10 !ata podk!adowa
11 !ata dachowa
12 pokrycie dachowe
13 listwa uszczelniaj"ca
14 wiatroizolacja z folii elastycznej
15 klej
16 listwa dociskowa
17 deska szczytowa
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Dach wyra!nie wysuni"ty poza lico #ciany
zapewnia, jak pokazuje praktyka, dobr$
ochron" #ciany przed zawilgoceniem.
Szczególnie %atwo mo&na to zauwa&y'
w przypadku #cian pokrytych tynkiem. Spo-
sób rozwi$zania po%$czenia #ciany z prze-
wieszonym dachem, izolowanym termicz-
nie przy u&yciu p%yt styropianowych (09)
pokazano na rysunku !! 4.4.1/13. (cia-
na (01) jest izolowana od zewn$trz metod$
lekk$ mokr$ (03), (04), (05). Taki sposób
izolowania #ciany i dachu zapewnia uzy-

skanie niemal ca%kowicie ci$g%ej pow%oki.
Izolacja przeciwwiatrowa dachu (08) ko)-
czy si" na wewn"trznej krokwi szczytowej
(06). Wiatroszczelne po%$czenie #ciany
i dachu zapewnia elastyczna folia przykle-
jona do górnej kraw"dzi wie)ca i jednocze-
#nie do wiatroizolacji, jak to pokazano
szczegó%owo na rysunku !! 4.4.1/14.
Dzi"ki temu, mimo bezustannych wzajem-
nych przemieszcze) dachu i #ciany, uzysku-
je si" ci$g%o#', a w efekcie pe%n$ szczelno#'
wiatroizolacji.

Po!"czenie przewieszonego dachu ze #cian" szczytow"
izolowan" od zewn"trz

4.4.1/13

4.4.1/14

01 #ciana no#na
02 wieniec
03 klej
04 styropianowa izolacja #ciany warstwowej
05 tynk na siatce
06 wewn"trzna krokiew szczytowa
07 deskowanie
08 wiatroizolacja
09 p%yty styropianowe 
10 %ata podk%adowa

11 %ata dachowa
12 pokrycie dachowe
13 zewn"trzna krokiew szczytowa
14 deska szczytowa
15 przewieszona p%atew
16 wiatroizolacja z folii elastycznej
17 klej
18 p%ytka styropianowa jako tracony szalunek dla

wie)ca
19 listwa dociskowa
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Je!li poddasze jest wykorzystywane a" do
samego szczytu dachu (!! 4.3/7), to
izolacja termiczna musi w ci#g$y sposób
os$ania% wn&trze tak"e w obszarze samej
kalenicy, !! 4.4.1/15.

Poprzez odpowiednie ukszta$towanie
i osadzenie g#siorów dachowych (09) po-
nad p$aszczyzn# dachówek, uzyskuje si&
wymagany przekrój otworów wentylacyj-
nych w szczycie dachu (por. rozdz. 4.3 str.
2).

W miejscu za$amania po$aci, np. nad
oknem mansardowym, gdzie zmienia si&
k#t nachylenia dachu, izolacyjne p$yty
styropianowe (05), wiatroizolacja (04)
i deskowanie (03) musz# by% dok$adnie
wzajemnie dopasowane, !! 4.4.1/16.
Nale"y tak"e sprawdzi%, czy zastosowany
tu rodzaj pokrycia dachowego (10) b&-
dzie jeszcze odpowiedni dla mniej nachy-
lonej po$aci nad oknem . Je!li ten waru-
nek nie jest spe$niony, to nale"y dokona%
zmiany rodzaju pokrycia dachu na ca$ej
powierzchni lub przynajmniej na jego
mniej nachylonej cz&!ci, !! 4.3/16.

Szczyt i za!amanie dachu

01 p$atew
02 krokwie
03 deskowanie sufitu
04 wiatroizolacja
05 p$yty styropianowe 
06 skos odprowadzaj#cy wod&
07 $ata podk$adowa
08 $ata dachowa
09 otwory wentylacyjne w kalenicy
10 pokrycie dachowe

4.4.1/15

4.4.1/16

09 10070806
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100708
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Pionowy przekrój przez mansardowe
okno dachowe zosta! pokazany na rysun-
kach !! 4.4.1/17 i !! 4.4.1/18. Tak
jak i w ka"dym innym miejscu budynku,
bardzo wa"ne jest tu utrzymanie ci#g!o$ci
warstwy termoizolacyjnej (04), a tak"e za-
stosowanie takich rozwi#za%, które po-
zwol# uzyska& pe!n# wiatroszczelno$&
w miejscach po!#cze% (03), (14) i (15).

Szczegó!y rozwi#za% pokazane obok na-
le"y rozpatrywa& !#cznie z rysunkami na
stronie 4.4.1 str. 10.

Okno dachowe

01 krokwie
02 deski sufitowe
03 wiatroizolacja
04 p!yty styropianowe 
05 !ata podk!adowa
06 !ata dachowa
07 pokrycie dachu
08 belka parapetowa
09 belka nadpro"owa
10 belka nadbita
11 druga p!aszczyzna krycia
12 deska okapowa
13 deska maskuj#ca
14 elastyczna folia wiatroizolacyjna, klejona, 

(por. !! 4.4.1/10)
15 folia uszczelniaj#ca dooko!a obrze"e okna
16 okno
17 obróbka blaszana na podk!adzie bitumicznym
18 parapet

4.4.1/17

4.4.1/18
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Na rysunkach !!4.4.1/19, !! 4.4.1/20
i !! 4.4.1/21 przedstawiono dodatko-
we przekroje !cianek os"aniaj#cych okno
mansardowe, w uzupe"nieniu do rysun-
ków na str. 9 rozdzia" 4.4.1.

Boczne "cianki mansardy

01 krokwie
02 deski sufitowe
03 wiatroizolacja
04 p"yty styropianowe 
05 "ata podk"adowa
06 "ata dachowa
07 pokrycie dachu
08 obróbka rynnowa
09 obróbka blaszana na podk"adzie bitumicznym
10 deskowanie pod (09)
11 ok"adzina wewn$trzna
12 okno
13 folia uszczelniaj#ca dooko"a obrze%e okna
14 parapet okienny, kraw$d& czo"owa

4.4.1/19

4.4.1/20

4.4.1/21
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Uzyskanie pe!nej szczelno"ci dachu
w miejscu, w którym komin przebija po!a#
dachow$, stwarza zwykle wiele proble-
mów. Tak jest równie% i w przypadku da-
chu izolowanego przy u%yciu p!yt styro-
pianowych.

Na rysunkach !!4.4.1/22 i !! 4.4.1/23
pokazano jeden ze sposobów rozwi$za-
nia po!$cze& warstw izolacyjnych w ob-
szarze stromego dachu. Ma on zapewni#
jednocze"nie w!a"ciw$ ochron' ogniow$,
unikni'cie mostków termicznych i wiatro-
szczelno"# ca!ej konstrukcji.

Obróbka po!"czenia dachu z kominem

01 krokwie
02 opaska %elbetowa
03 elastyczna folia izolacyjna, klejona
04 wymian
05 deski sufitowe
06 wiatroizolacja
07 p!yty styropianowe 
08 !ata podk!adowa
09 pokrycie dachu

10 wymian przejmuj$cy obci$%enia od (07), (08) i (09)
11 p!yta monta%owa dla (18)
12 beton izolacyjny na kruszywie perlitowym
13 szamotowy przewód wewn'trzny komina
14 wewn'trzna izolacja  komina
15 zewn'trzny p!aszcz komina
16 ew. dodatkowa izolacja termiczna komina
17 fartuch blaszany
18 obróbka blaszana

4.4.1/22 4.4.1/23
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Okno po!aciowe

01 deski sufitowe 02 wiatroizolacja
03 p!yty styropianowe 04 !ata podk!adowa
05 !ata dachowa
06 rama okna po!aciowego
07 folia elastyczna klejona na ca!ym obrze"u
08 styropian 09 obróbka blaszana
10 dodatkowa folia uszczelniaj#ca

4.4.1/24

4.4.1/25 4.4.1/26
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Ze wzgl$du na znaczn# grubo%& wszystkich
warstw izolacyjnych dachu (03), wbudowa-
nie okna po!aciowego wymaga zastosowa-
nia specjalnej ramy opasuj#cej otwór (06),
!! 4.4.1/24 do !! 4.4.1/26.
Niezb$dne jest tu tak"e przeciwwiatrowe
uszczelnienie otworu okiennego (07) oraz
dodatkowa izolacja termiczna (08).



P!yty styropianowe z dodatkow" izolacj" termiczn" 
mi#dzy krokwiami - Wiatroszczelny sufit4.4.2 

strona 1

Zasada dwuwarstwowego izolowania stro-
mego dachu zosta!a ju" przedstawiona
w rozdziale 4.3.4 str. 1 i 2. Dzi#ki podwój-
nej warstwie izolacji cieplnej mo"na uzy-
ska$ wspó!czynnik przenikania ciep!a na
poziomie 0.16 W/(m2K). Na rysunku
!! 4.4.2/1 przedstawiono szczegó! po!%-
czenia dachu i &ciany wzd!u" wyd!u"onego
okapu.
P!yty gipsowo-kartonowe (06), z których
wykonano sufit pomieszczenia, mog% s!u-
"y$ jako skuteczna wiatroizolacja tylko wte-
dy, gdy miejsca ich po!%cze' (14) nie ule-

gn% sp#kaniu. Normalnie w miejscach,
które nara"one s% na wzajemne przemie-
szczenia materia!ów, stosuje si# przek!adki
dylatacyjne, umo"liwiaj%ce „prac#“ tych
elementów. W tym rozwi%zaniu zastosowa-
no, dla zapewnienia wiatroszczelno&ci po-
!%czenia, elastyczn% foli# (13), przyklejon%
do listew podk!adowych i przyci&ni#t% od
wierzchu p!ytami gipsowymi !! 4.4.2/2.

Okap dachu przy $cianie izolowanej od zewn"trz

4.4.2/1

4.4.2/2

01 &ciana zewn#trzna
02 wieniec
03 klej
04 zewn#trzna izolacja termiczna &ciany
05 tynk zbrojony siatk%
06 p!yty gipsowo-kartonowe
07 izolacja termiczna mi#dzy krokwiami
08 p!yty styropianowe 
09 p!askownik st#"aj%cy i warstwa drugiego

pokrycia
10 !ata podk!adowa
11 deska maskuj%ca
12 belka nadbita
13 folia elastyczna, klejona
14 szpachlowane po!%czenie p!yt gipsowych
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Sposób bezmostkowego po!"czenia
styropianowej izolacji termicznej dachu
(12) i warstwowej #ciany szczytowej
budynku (04) przedstawiono na rysunku
!! 4.4.2/3.

Styropianowe p!yty izolacyjne (11) w polach
mi$dzy krokwiami nale%y starannie dopa-
sowa&, aby uzyska& mo%liwie ci"g!"
i szczeln" warstw$. Poniewa% w pokazanym
rozwi"zaniu nie zastosowano wewn$trznej
krokwi szczytowej, to do wie'ca (02) przy-
mocowano kantówk$ monta%ow" (14).

Listwa uszczelniaj"ca szczyt dachu jest
odsuni$ta od okapnika, aby umo%liwi&
odrywanie si$ bez przeszkód  wody od
kraw$dzi pokrycia.

Dla uzyskania pe!nej wiatroszczelno#ci te-
go rozwi"zania istotne jest dok!adne wy-
konanie po!"cze' mi$dzy elastyczn" foli"
uszczelniaj"c" (07) i p!ytami gipsowo-
kartonowymi (16).

Po!"czenie dachu ze $cian" szczytow" dwuwarstwow"

4.4.2/3

01 #ciana no#na
02 wieniec
03 klej
04 styropianowa izolacja #ciany warstwowej
05 tynk zbrojony siatk"
06 krokiew
07 wiatroizolacja z folii elastycznej, klejonej
08 listwa szczytowa
09 !ata podk!adowa
10 !ata dachowa
11 P!yty styropianowe mi$dzy krokwiami
12 p!yty styropianowe 
13 p!askownik st$%aj"cy i warstwa drugiego

pokrycia
14 kantówka monta%owa
15 ruszt z !at dla (16)
16 p!yty gipsowo-kartonowe
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Przewieszona po!a" dachowa jest, w roz-
wi#zaniu pokazanym  na rysunku
!! 4.4.2/4, oparta konstrukcyjnie na
p!atwi (14).
Zewn$trzna izolacja termiczna (04) %ciany
(01) !#czy si$ w ci#g!y sposób z izolacj#
termiczn# dachu (12), tworz#c w ten spo-
sób nieprzerwan# otulin$ izolacyjn# wn$-

trza budynku. Prawid!owo zamocowane
i po!#czone ze sob# p!yty gipsowe tworz#
wiatroszczeln# warstw$ izolacyjn#. Utrzy-
manie ci#g!o%ci tej warstwy w naro&u su-
fitu i %ciany jest mo&liwe, dzi$ki dodatko-
wej folii elastycznej (17), w szczelny
sposób wklejonej w miejscu styku obydwu
p!aszczyzn.

Po!"czenie przewieszonego dachu ze $cian" szczytow"
izolowan" od zewn"trz

4.4.2/4

01 %ciana no%na
02 wieniec
03 klej
04 styropianowa izolacja %ciany
05 tynk zbrojony siatk#
06 krokiew 
07 deska os!aniaj#ca
08 podbicie okapu
09 !ata podk!adowa
10 !ata dachowa

11 p!yty styropianowe mi$dzy krokwiami
12 p!yty styropianowe 
13 p!askownik st$&aj#cy i warstwa drugiego

pokrycia
14 p!atew przewieszona
15 ruszt z !at dla (16)
16 p!yty gipsowo kartonowe
17 folia elastyczna, klejona
18 krokiew szczytowa zewn$trzna
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W obszarze kalenicy, izolacja termiczna
(11) spomi!dzy krokwi jest przepuszczona
pod p"atwi# kalenicow# (01)
(!! 4.4.2/5). Izolacj! i sufit podtrzymu-
j# w tym miejscu drewniane kleszcze przy-
bite do krokwi.

Na rysunku !! 4.4.2/6 pokazano spo-
sób po"#czenia dachu pokrytego da-
chówk# i dachu nadokiennego pokrytego
blach#. Blaszany dach os"aniaj#cy okno
jest podzielony na dwie cz!$ci, ze spad-
kami w kierunku bocznych $cianek man-
sardy (!! 4.4.2/9).
Szczelne zaizolowanie termiczne miejsca
za"amania dachu wymaga du%ej staran-
no$ci i uwagi przy docinaniu i dopasowy-
waniu p"yt styropianowych i ich dopaso-
wywaniu.

Kalenica 
i za!amanie dachu

01 p"atew
02 krokiew
03 wymian
04 ruszt drewniany dla (13)
05 "ata podk"adowa
06 deskowanie pod (07)
07 blacha na papie bitumicznej
08 pokrycie dachu
09 "aty dachowe
10 p"askownik st!%aj#cy i warstwa drugiego

pokrycia
11 styropianowa izolacja termiczna mi!dzy

krokwiami
12 p"yty styropianowe 
13 p"yty gipsowo-kartonowe
14 folia elastyczna, klejona
15 otwory wentylacyjne w kalenicy
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4.4.2/6
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Na rysunkach !! 4.4.2/7 i !! 4.4.2/8
pokazano przekrój pionowy przez mansar-
dowe okno dachowe. Obydwie warstwy
izolacji termicznej tego dachu, tzn. izolacja
pomi!dzy krokwiami (01) i p"yty styropia-
nowe (03) s# przed"u$one równie$ na po-
"a% dachu os"aniaj#cego okno.

Rysunki nale$y rozpatrywa% "#cznie
z rysunkami pokazanymi w rozdziale
4.4.2 str.6.

Okno dachowe

01 izolacja termiczna mi!dzy krokwiami
02 p"askownik st!$aj#cy i warstwa drugiego

pokrycia
03 p"yty styropianowe 
04 "ata podk"adowa
05 "aty dachowe
06 deskowanie pod (07)
07 blacha na papie bitumicznej
08 fartuch blaszany na papie bitumicznej
09 wylot wentylacyjny
10 okno
11 folia elastyczna, klejona
12 ruszt drewniany pod (13)
13 p"yty gipsowo-kartonowe
14 parapet z okapnikiem
15 profil monta$owy

4.4.2/7

4.4.2/8
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Pionowe przekroje przez !cianki boczne
okna dachowego przedstawiono na rysun-
kach !! 4.4.2/9 i !! 4.4.2/11, nato-
miast na rysunku !! 4.4.2/10 przedsta-
wiono przekrój poziomy C.

Styropianowe p"yty dachowe (04) szczel-
nie os"aniaj# konstrukcj$ no!n#. Pomi$-
dzy elementy konstrukcyjne wpasowane
zosta"y p"yty izolacyjne dodatkowej war-
stwy izolacji termicznej (02). Blaszane po-
krycie dachu (09) na deskowaniu (06) ma
spadki na boki.

Okno dachowe - $cianki
boczne

01 krokiew
02 styropianowa izolacja termiczna mi$dzy

krokwiami
03 p"askownik st$%aj#cy i warstwa drugiego

pokrycia
04 p"yty styropianowe 
05 "ata podk"adowa
06 deskowanie
07 fartuch blaszany na papie bitumicznej
08 wylot wentylacyjny
09 blacha na papie bitumicznej
10 "ata wsporcza dla (06)
11 ruszt drewniany pod (12)
12 p"yty gipsowo-kartonowe
13 folia elastyczna, klejona
14 okno
15 kraw$d& przednia parapetu
16 obróbka blaszana

4.4.2/9
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4.4.2/11
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Na rysunkach !!4.4.2/12 i!!4.4.2/13
pokazano szczegó!y zwi"zane z przebi-
ciem dachowych warstw izolacyjnych
przez komin spalinowy.

Na opasce #elbetowej komina (04), wyla-
nej pomi$dzy wymianami (02) i p!a-
szczem komina (17), zastosowano nie-
palny materia! (09), który pozwala
uzyska% dobr" izolacyjno&% termiczn" tej
cz$&ci dachu.

Szczelno&% na dzia!anie wiatru uzyskuje
si$ tu m.in. dzi$ki zastosowaniu elastycz-
nej folii (12), wklejonej pomi$dzy sztywny
materia! p!aszcza komina (17) i p!yt sufi-
towych (11). Folia bez uszkodze' przeno-
si wzajemne przemieszczenia obydwu po-
wierzchni.

Obróbka po!"czenia dachu z kominem

01 krokwie
02 wymian
03 wymian przejmuj"cy obci"#enia od (07), (08)

i pokrycia dachowego
04 opaska #elbetowa
05 styropianowa izolacja termiczna mi$dzy

krokwiami
06 p!askownik st$#aj"cy i warstwa drugiego

pokrycia

07 p!yty styropianowe 
08 !ata podk!adowa
09 beton porowaty na kruszywie perlitowym
10 ruszt drewniany dla (11)
11 p!yty gipsowo-kartonowe
12 elastyczna folia izolacyjna, klejona
13 p!yta monta#owa dla (14)
14 obróbka blaszana
15 fartuch blaszany

16 ew. dodatkowa izolacja termiczna komina
17 zewn$trzny p!aszcza komina
18 wewn$trzna izolacja  komina
19 szamotowy przewód wewn$trzny komina

4.4.2/12 4.4.2/13
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Sposób wbudowania w dach z podwójn!
warstw! izolacji termicznej okna po"aciowego
przedstawiono na rysunkach !! 4.4.2/14
do !! 4.4.2/16. Elastyczna folia wiatroizo-
lacyjna (04), biegn!ca wokó" ramy okiennej
(11) powinna by# w ci!g"y sposób sklejona
z brzegiem sufitowych p"yt  g-k (09).

Okno po!aciowe

01 krokiew 02 wymian
03 wymian przejmuj!cy obci!$enia od (05), (06)

i pokrycia dachowego
04 elastyczna folia izolacyjna, klejona na obrze$ach
05 p"yty styropianowe 
06 p"askownik st%$aj!cy i warstwa drugiego pokrycia
07 styropianowa izolacja termiczna mi%dzy krokwiami
08 ruszt drewniany dla (09)
09 p"yty gipsowo-kartonowe 10 "ata podk"adowa
11 rama okienna 12 styropian
13 obróbka blaszana 14 pianka monta$owa
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