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Wprowadzenie

Stropodachy to wielowarstwowe uk!ady
konstrukcyjne, stosowane przy k"tach na-
chylenia po!aci dachowej od 0° do 5° (=
9%). Poszczególne warstwy w stropoda-
chu spe!niaj" zwykle zró#nicowane funk-
cje, st"d te# wykonuje si$ je z ró#nych
materia!ów.

Zasadniczy uk!ad warstw w stropodachu
zale#y od:
! rodzaju konstrukcji
! sposobu u#ytkowania
! warunków zewn$trznych.

Rodzaj stropodachu i sposób jego
u"ytkowania

Ze wzgl$du na konstrukcj$ rozró#nia si$
nast$puj"ce rodzaje stropodachów:
! pe!ne (niewentylowane), w których

wszystkie warstwy s" u!o#one wzaje-
mnie na sobie (!" 5.1.1/1),

! wentylowane (dwudzielne),
w których pomi$dzy dwiema pow!oka-
mi stropodachu znajduje si$ prze-
strze% po!"czona z powietrzem zewn$-
trznym (!" 5.1.1/1).

Ze wzgl$du na sposób u#ytkowania mo#-
na wyró#ni& stropodachy:
! nieu"ytkowe, na które dost$p jest

ograniczony jedynie do nadzoru
i konserwacji pokrycia,

! u"ytkowe, dost#pne jedynie dla
ludzi, np. tarasy

! u"ytkowe, dost#pne dla ruchu
ko!owego osobowego i ci$#arowego

! „zielone“, u"ytkowane w sposób
ekstensywny, ro'liny niskie i niewy-
magaj"ce specjalnej opieki

! „zielone“, u"ytkowane intensyw-
nie, ro'linno'& zwykle wysoka, staran-
nie piel$gnowana.

Uwaga

Na rysunkach w rozdzia!ach od
5.1.1 do 5.1.3 przedstawiono jedy-
nie ogólne zasady konstruowania
poszczególnych rodzajów stropo-
dachów. Natomiast w rozdzia!ach
od 5.2.1 do 5.4.1 mo"na odnale$%
szczegó!y konstrukcyjne tych roz-
wi&za'.

Odporno(% ogniowa

Wymagania dotycz"ce odporno'ci ognio-
wej podano wg Rozporz"dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada& budynki i ich usytu-
owanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690,
zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156.

na, klasa odporno'ci ogniowej tej cz$'ci po-
winna by& nie ni#sza ni# E 15.“

Zgodnie wi$c z tekstem rozporz"dzenia, do
izolowania stropodachów o wielkich po-
wierzchniach mog" by& stosowane p!yty
styropianowe. Takie rozwi"zanie poci"ga
za sob" spe!nienie dodatkowego wymaga-
nia przez element konstrukcyjny, na którym
wsparty jest bezpo'rednio materia! izolacji
termicznej. W przypadku nowoczesnych,
lekkich stropodachów pe!nych mo#e to by&
np. blacha trapezowa, na której uk!adane
s" warstwy pokrycia. Od cz$'ci no'nej po-
krycia (i tylko od niej) wymaga si$, #eby by-
!a niepalna i #eby jej odporno'& ogniowa
by!a równa co najmniej E 15. Symbol
E oznacza tutaj tzw. szczelno'& ogniow"
elementu wyra#on" w minutach. Rodzaj
u#ytego materia!u izolacyjnego nie wp!ywa
oczywi'cie na klasyfikacj$ w zakresie od-
porno'ci ogniowej tej cz$'ci pokrycia. 
Natomiast izolacja termiczna wraz z war-
stw" pokryciow" powinny, niezale#nie od
rodzaju zastosowanego materia!u izolacji
termicznej,  tworzy& zawsze system nie-
rozprzestrzeniaj"cy ognia. Ocena kon-
kretnego rozwi"zania materia!owego jest
wydawana tylko na podstawie do'wiad-
czalnych bada% ogniowych. 

Przyk!adem lekkiego rozwi"zania kon-
strukcyjnego, spe!niaj"cego wymagania
bezpiecze%stwa po#arowego dla pokry&
o powierzchni powy#ej 1000m2 jest np.
nast$puj"cy uk!ad warstw stropodachu:
- blacha trapezowa (cz$'& no'na pokrycia) 
- folia PE (paroizolacja)
- styropian „DACH-POD(OGA“ (15cm)
- membrana EPDM (pokrycie dachowe)

Zastosowanie styropianu w stropodachu
o wielkiej powierzchni pozwala wykorzysta&
wszystkie zalety tego materia!u, tj. jego wyso-
k" izolacyjno'& termiczn" i jednocze'nie wy-
sok" wytrzyma!o'& mechaniczn". Dzi$ki te-
mu powierzchnia stropodachu mo#e by&
wykorzystywana w celach u#ytkowych, jako
np. taras, zielony ogród, a nawet parking
lub zaplecze techniczne do lokalizacji urz"-
dze% klimatyzacyjnych, anten itp. Du#e ob-
ci"#enia wymagaj" oczywi'cie w!a'ciwie za-
projektowanej, masywnej konstrukcji no'nej. 
Styropian jest wi$c materia!em bardzo
przydatnym przy realizacji stropodachów,
zapewniaj"c jednocze'nie wymagane bez-
piecze%stwo po#arowe konstrukcji. Przyk!a-
dy szczegó!owych rozwi"za% stropodachów
o ró#nym przeznaczeniu znale)& mo#na
w dalszej cz$'ci rozdzia!u nr 5.

Przekrycia wielkopowierzchniowe -
przepisy bezpiecze'stwa po"aro-
wego

W rozporz"dzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada& budynki i ich usytu-
owanie, Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690,
sprecyzowano specjalne wymagania do-
tycz"ce ochrony po#arowej przekry& bu-
dynków o du#ej powierzchni. Brzmi" one
nast$puj"co:
„§ 219.1. Przekrycie budynku maj"ce po-
wierzchni$ wi$ksz" ni# 1000m2 powinno by&
nierozprzestrzeniaj"ce ognia, a jego cz$'&
no'na wykonana z materia!ów niepalnych.
W przypadku, gdy wewn"trz lub na cz$'ci
no'nej jest umieszczona palna izolacja ciepl-

5.1.1/1
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Stropodachy pe!ne

Zasadniczy uk!ad warstw w stropodachu
pe!nym zosta! przedstawiony na rysunku
!! 5.1.1/2.

(1) Warstwa no"na
Dla ograniczonych rozpi"to#ci podpór
warstwa no#na mo$e by% wykonana np.
jako sztywna, masywna konstrukcja p!yto-
wa z $elbetu. W przypadku du$ych roz-
pi"to#ci, stosuje si" zwykle l$ejsz& kon-
strukcj" szkieletow& z drewna, stali lub
$elbetu z warstw& no#n& stropodachu
wspart& na szkielecie i wykonan& np.
z drewna lub blachy trapezowej.

(2) Warstwa rozdzielcza i wyrównuj#ca
Zadaniem tej warstwy jest zamkni"cie
drobnych p"kni"% w warstwie no#nej, po-
chodz&cych np. od skurczu, wyrównanie
pod!o$a i ochrona warstw u!o$onych wy-
$ej przed ewentualnymi wp!ywami che-
micznymi tej warstwy.

(3) Paroizolacja
Paroizolacja chroni stropodach przed
nadmiern& dyfuzj& pary wodnej do jego
wn"trza i dzi"ki temu ogranicza, do ak-
ceptowalnego poziomu, zawilgocenie wy-
wo!ane kondensacj& pary wodnej pod ze-
wn"trznym pokryciem.
Przy normalnych warunkach eksploatacji
pomieszczenia, tj. temperaturze powietrza
20°C, wilgotno#ci wzgl"dnej powietrza
50% i izolacyjno#ci termicznej zgodnej
z aktualnymi wymaganiami, stropodach
pe!ny b"dzie chroniony przed nadmier-
nym zawilgoceniem, je#li warto#% sd paro-
izolacji jest równa co najmniej 100 m.
Paroizolacja u!o$ona lu'no na stropie lub
klejona pasmowo do pod!o$a, mo$e jed-
nocze#nie pe!ni% rol" warstwy rozdzielczej
i wyrównuj&cej.

(4) Izolacja termiczna
Izolacja termiczna ma za zadanie:
" umo$liwia% utrzymywanie we wn"trzu

budynku przez ca!y rok warunków
komfortu cieplnego

" ograniczanie strat energii przy ogrze-
waniu i zysków ciep!a przy ew. ch!o-
dzeniu wn"trza pod stropodachem

" ochron", wspólnie z warstw& paroizo-
lacji, przed nadmiernym zawilgoce-
niem kondensacyjnym

" ochron" warstwy no#nej przed
nadmiernymi napr"$eniami i odkszta!-
ceniami termicznymi

Grubo#% warstwy izolacji termicznej wyni-
ka z wymaga( zawartych w Rozporz&dze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada%
budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr
75, poz. 690, zmiana Dz. Ustaw Nr
109/2004 poz. 1156. Wymagania odno-
sz&ce si" do stropodachów p!askich,
przytoczono w tabelach !! 5.1.1/3 do
!! 5.1.1/5.

5.1.1/2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5.1.1/3  Budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej
Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk(max) , W/(m2K)

1 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub
nad przejazdami
przy  ti > 16 oC
przy 8 oC < ti " 16 oC

0,30
0,50

2 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkni"tymi
przestrzeniami podpod!ogowymi 0,60

3 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymaga(

5.1.1/4  Budynek u$yteczno"ci publicznej
Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk(max) , (W/m2K)

1 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub
nad przejazdami
przy  ti > 16oC
przy 8 oC < ti " 16 oC

0,30
0,50

2 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkni"tymi
przestrzeniami podpod!ogowymi 0,60

3 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymaga(

5.1.1/5 Budynek produkcyjny
Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk(max) , W/(m2K)

1 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub
nad przejazdami
a) przy  ti > 16oC
b) przy 8 oC < ti " 16 oC

c) przy ti " 8oC

0,30
0,50
0,70
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Stropodachy pe!ne (cd.)

(5) Warstwa wyrównuj"ca ci#nienie
pary wodnej i rozdzielcza

Warstwa ta ma za zadanie:
! stworzy! nieprzerwan" warstewk# po-

wietrza pomi#dzy izolacj" termiczn"
a pokryciem, pozwalaj"c" na wyrów-
nywanie ci$nienia pary wodnej na ca-
%ej powierzchni dachu,

! umo&liwi! swobodne przemieszczenia
i odkszta%cenia termiczne pokrycia
i zapobiega! przenoszeniu napr#&e'
termicznych z warstwy izolacji termicz-
nej na pozosta%e warstwy,

! chroni! warstwy izolacji cieplnej i po-
krycia przed wzajemnym, niekorzyst-
nym oddzia%ywaniem chemicznym
(np. styropian i mi#kkie PCV),

! chroni! wn#trze stropodachu przed
ogniem i promieniowaniem w przy-
padku stosowania pokry! z tworzyw
sztucznych, nieos%oni#tych od góry
ci#&k" warstw" ochronn".

(6) Warstwa pokrycia
Zadaniem tej warstwy jest ochrona wn#-
trza stropodachu przed ró&nego rodzaju
opadami atmosferycznymi i spi#trzon"
wod" na po%aci dachu.
Pokrycia bitumiczne s" zwykle uk%adane
w dwóch warstwach, klejonych pomi#dzy
sob" na ca%ej powierzchni, aby uzyska!
pe%n" szczelno$! na penetracj# wody
i wiatru. Pokrycia z tworzyw sztucznych s"
stosowane zwykle w postaci jednej war-
stwy, lu(no u%o&onej na pod%o&u i nast#p-
nie doci"&onej warstw" balastow" i/lub
mocowanej mechanicznie.
Pokrycia, lu(no u%o&one na warstwie izo-
lacji termicznej lub mocowane do niej
punktowo lub pasmowo, mog" jednocze-
$nie pe%ni! funkcj# warstwy wyrównuj"cej
ci$nienie i rozdzielczej.

(7) Warstwa ochronna
Funkcje tej warstwy to:
! ochrona pokrycia przed uszkodzenia-

mi mechanicznymi, a tak&e przed
ogniem lub promieniowaniem ciepl-
nym,

! zmniejszanie ró&nicy temperatur
i ochrona pokrycia przed promienio-
waniem s%onecznym (szczególnie z za-
kresu UV), dzi#ki czemu zwi#ksza si#
jego trwa%o$!,

! lekka warstwa ochronna (tylko dla po-
kry! bitumicznych), wykonana fabrycz-
nie w postaci posypki z drobnego
&wirku %upkowego, oprócz funkcji
os%onowych mo&e spe%nia! równocze-

$nie rol# warstwy rozdzielczej dla ci#&-
kiej warstwy ochronnej.

Przy pow%okach z tworzyw sztucznych, za-
leca si# ewentualnie, stosowanie tkanin
sztucznych o gramaturze ! 300 g/m2 dla
ochrony mechanicznej warstwy pokrycia.

(8) Warstwy u$ytkowe
Warstwy tego typu s" zwi"zane ze sposo-
bem u&ytkowania stropodachu. Spe%niaj"
one funkcje podobne jak (7), a oprócz te-
go pozwalaj" na uzyskanie nawierzchni
odpowiedniej dla ruchu pieszego lub ko-
%owego, lub warstwy gruntu do hodowa-
nia ro$lin.

5.1.1/2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



Uk!ad warstw w stropodachach
oraz zadania poszczególnych warstw 5.1.1

strona 4

Stropodach odwrócony

Tradycyjne zewn!trzne pow"oki pokrycia
przeciwwodnego stropodachów pe"nych
s# warstwami blokuj#cymi w znaczny
sposób odp"yw pary wodnej z wn!trza
stropodachu. Poniewa$ umieszczone s#
one w strefie niskich temperatur, para
wodna dochodz#ca do nich z wn!trza bu-
dynku ulega pod pokryciem skropleniu,
powoduj#c intensywne zawilgacanie
warstw stropodachu. W stropodachu od-
wróconym ca"kowicie wyeliminowano to
zjawisko, poprzez umieszczenie pow"oki
wodo- i paroszczelnej w pobli$u wn!trza,
w strefie wysokich temperatur. Izolacja
wodoszczelna jest uk"adana na stropie
konstrukcyjnym, a dopiero na niej uk"ada
si! warstw! izolacji termicznej, os"oni!tej
od zewn#trz jedynie dociskow# warstw#
$wiru lub p"ytek betonowych
(!! 5.1.1/6). Para wodna dyfunduj#ca
z wn!trza budynku przez strop jest zatrzy-
mywana przez szczelne pokrycie jeszcze
przed izolacj# termiczn#, a wi!c w tempe-
raturze zbli$onej do temperatury wn!trza.
W tych warunkach para nie ulega kon-
densacji i nie zawilgaca przegrody. Ale za
to warstwa termoizolacji, zwykle starannie
chroniona przed zawilgoceniem, jest na-
ra$ona tutaj na sta"e dzia"anie wody
i zmiennych temperatur. Niewiele mate-
ria"ów jest w stanie znosi% takie warunki
eksploatacji, bez utraty wymaganych w"a-
&ciwo&ci izolacyjnych i mechanicznych.
St#d te$ jako materia" izolacji termicznej
w stropodachach odwróconych stosowa-
ne s# specjalne odmiany styropianu
o bardzo niskiej nasi#kliwo&ci oraz styro-
pian ekstrudowany. 

Podstawowe zalety stropodachu od-
wróconego to:
" zapobieganie kondensacji pary wod-

nej  dyfunduj#cej przez przegrod!
i w efekcie zawilgoceniu stropodachu

" ochrona pokrycia przeciwwodnego
przed dzia"aniem: ci#g"ych zmian
temperatury oraz temperatur ekstre-
malnych, promieni UV, ci&nienia pary
wodnej pod pokryciem

" mo$liwo&% wykorzystanie po"aci dachu
jako tarasu, parkingu lub ogrodu.

" uk"adanie izolacji cieplnej i warstwy
os"onowej mo$na prowadzi% w ka$-
dych warunkach pogodowych

" bardzo "atwe jest pogrubienie warstwy
izolacyjnej w stropodachu istniej#cym
bez zak"óce' w u$ytkowaniu wn!trza  

" "atwy dost!p do membrany wodo-
szczelnej.

Zalety te pozwalaj# na znaczne wyd"u$e-
nie okresu bezawaryjnej eksploatacji stro-
podachu i trwa"o&ci pokrycia wodochron-
nego. 

Warstwa ochronna stropodachu od-
wróconego mo$e by% wykonywana na
ró$ne sposoby:
" w postaci $wiru frakcjonowanego (gru-

bo&% warstwy zwykle 50-100mm za-
le$nie od si"y ss#cej wiatru) rozsypane-
go bezpo&rednio na termoizolacji,
stanowi on warstw! dociskow#
i ochronn# dla izolacji

" $wiru i np. p"ytek chodnikowych
w miejscach komunikacji

" samych p"yt chodnikowych, przy wyko-
rzystaniu ca"ej powierzchni dachu

" gruntu z dodatkowymi warstwami
ochronnymi 

" dylatowanej p"yty betonowej.

5.1.1/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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!wir nie powinien zawiera" frakcji drob-
niejszych ni# 20 mm, je$li nie mo#na tego
zagwarantowa", to konieczne jest os%o-
ni&cie termoizolacji warstw' tkaniny filtra-
cyjnej, która powstrzyma drobne kamycz-
ki i zanieczyszczenia przed penetracj'
wg%'b stropu i uszkodzeniem pow%oki wo-
dochronnej. Jest to szczególnie istotne
w przypadku membrany wodoszczelnej
z tworzywa sztucznego, cie(szej i delikat-
niejszej od pow%ok asfaltowych

Dost&p ch%odnej wody opadowej do wn&-
trza stropodachu powoduje dodatkowe
straty cieplne, st'd te# izolacja cieplna
w stropodachu odwróconym jest zwykle
pogrubiana o ok. 20% w stosunku do
stropu tradycyjnego.

Przep%yw wody  w czasie intensywnego
i zimnego deszczu mo#e w stropodachu
u%o#onym na bardzo cienkiej konstrukcji
no$nej (np. blacha stalowa lub cienka po-
w%oka #elbetowa) spowodowa" chwilowe
jej wych%odzenie i wykraplanie pary wod-
nej na jej spodniej powierzchni. Dlatego
zaleca si&  aby warstwa no$na stropoda-
chu mia%a opór cieplny nie mniejszy ni#
0.15 m2K/W, mo#na to zrealizowa" przez
pokrycie blachy warstw' wylewki o gru-
bo$ci min. 50 mm lub 20 mm warstw'
sklejki lub p%yty pil$niowej. Przy masywnej
konstrukcji stropu #elbetowego takiego
zagro#enia nie ma.

(1) warstwa no"na

(2) warstwa gruntuj#ca

(3) warstwy pokrycia

(4) izolacja termiczna: 
styropian ekstrudowany

(5) tkanina filtracyjna

(6) warstwa dociskowa i ochronna

Stropodach odwrócony (cd.) 5.1.1/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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Stropodachy wentylowane

W stropodachach wentylowanych, war-
stwy konstrukcyjne s! rozdzielone wenty-
lowan! szczelin! powietrzn!. Jest ona re-
alizowana pomi"dzy warstw! izolacji
termicznej i pokryciem, poprzez uniesie-
nie na osobnej konstrukcji wsporczej po-
krycia wodochronnego.
Obecno#$ wentylowanej przestrzeni z ci!-
g%! wymian! powietrza z otoczeniem po-
zwala na znaczne obni&enie ci#nienia pa-
ry wodnej pod pokryciem i w efekcie
unikni"cie kondensacji pary wodnej.

Uk%ad warstw w stropodachu wentylowa-
nym, z masywn! warstw! konstrukcyjn!
stropu, zosta% przedstawiony na rysunku
(!! 5.1.1/7).

Wentylowanie stropodachu jest konieczne
zw%aszcza w przypadku lekkich konstruk-
cji szkieletowych. Dolne warstwy takiego
stropodachu pe%ni! funkcje izolacji ter-
micznej i paroizolacji, os%aniaj!c w ten
sposób wn"trze przed wp%ywami #rodowi-
ska zewn"trznego. Górna warstwa stro-
podachu przenosi obci!&enia od pokrycia
dachowego i ew. warstwy ochronnej
(!! 5.1.1/8).

Przy pokryciach dachowych z tworzyw
sztucznych, ewentualnie zaleca si", stoso-
wanie warstwy rozdzielczej ze sztucznych
w%óknin, o gramaturze " 300 g/m2, dla
ochrony warstwy pokrycia przed uszko-
dzeniami mechanicznymi.

Ruch powietrza w szczelinie wentylowanej
mo&e by$ wywo%any ró&nic! temperatur
i dzia%aniem wiatru. Ró&nica temperatur
powietrza w szczelinie i powietrza zewn"-
trznego wywo%uje ruch konwekcyjny po-
wietrza. Je#li jednak wysoko#$ szczeliny
jest ma%a lub przep%yw powietrza jest utru-
dniony przez elementy konstrukcji stropo-
dachu, to wymuszenie termiczne nie spo-
woduje, wystarczaj!cej dla usuni"cia pary
wodnej, wymiany wentylacyjnej. W tym
przypadku konieczne jest wymuszenie ru-
chu powietrza przez dzia%anie wiatru. Aby
niezale&nie od kierunku wiatru, zawsze
wyst"powa%a ró&nica ci#nie' wywo%ana
parciem wiatru na budynek otwory wenty-
lacyjne umieszcza si" na wszystkich #cian-
kach stropodachu. Jest to tzw. wieloosio-
we wentylowanie stropodachu. Dzi"ki
temu uzyskuje si" pewno#$, &e wymiana
powietrza w szczelinie stropodachu b"-
dzie zachodzi%a nie tylko wzd%u& np. belek
konstrukcyjnych lub w s!siedztwie otwo-
rów.

Uk%ad warstw w stropodachu wentylowa-
nym, o wiotkiej konstrukcji szkieletowej
pokazano na rysunku (!! 5.1.1/9).

(1) Warstwa sufitowa
Warstwa o charakterze dekoracyjnym
jest, w tego rodzaju stropodachach, wy-
konywana zwykle z drewna lub p%yt gi-
psowo-kartonowych. Zale&nie od sytuacji,
mo&e ona równie& pe%ni$ rol" ok%adziny
ogniochronnej.

(2) Warstwa paroizolacyjna
i uszczelniaj"ca

Zadania tej warstwy to:
" zablokowanie zbyt intensywnego na-

p%ywu pary wodnej z pomieszczenia
do przestrzeni wentylowanej przez
dolne warstwy stropodachu

" ograniczenie nap%ywu zimnego powie-
trza ze szczeliny wentylowanej do
wn"trza pomieszczenia lub odp%ywu
ciep%ego powietrza (wraz z par! wod-
n!) z pomieszczenia do stropodachu

" warstwa ta zapobiega wi#c
nadmiernym stratom ciep!a i na-
p!ywowi pary wodnej do wn#trza
stropodachu.

Aby w%a#ciwie spe%nia$ swoj! funkcj",
warstwa taka musi by$ wykonana w spo-
sób szczelny, tj. poprzez staranne klejenie
wzajemne z%!czy arkuszy czy wst"g mate-
ria%u oraz dok%adne po%!czenie ze #ciana-
mi budynku.

Wg ogólnych zasad projektowych, w tego
rodzaju stropodachach %!czna grubo#$
równowa&nej warstwy powietrza sd, dol-
nych warstw (do szczeliny powietrznej)
powinna by$ wi"ksza lub równa 10 m.
Dok%adna warto#$ oporu dyfuzyjnego po-
winna by$ przyjmowana indywidualnie
dla ka&dego przypadku w zale&no#ci od
tzw. d%ugo#ci krytycznej przestrzeni wenty-
lowanej (!! 5.1.1/10).

5.1.1/7

5.1.1/8

5.1.1/10

5.1.1/9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

wilgotno#$ wzgl"dna powietrza we wn"trzu 
30-50% (bud. mieszkaniowe)
>60% (bud. przemys%owe i wn"trza klimatyzowane)

d%
ug

o#
$ 

kr
yt

yc
zn

a,
 m

grubo#$ równowa&nej pod wzgl"dem 
dyfuzyjnym warstwy powietrza sd , m
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(3) Izolacja termiczna
Izolacja termiczna mo!e by" u#o!ona:
! pomi$dzy lub
! pomi$dzy i pod lub
! pod
elementami konstrukcji no%nej stropoda-
chu.
Ze wzgl$du na:
! wymagane obecnie grubo%ci izolacji
! wysoko%" szczeliny wentylowanej
! zapobieganie powstawaniu mostków

termicznych
! wytworzenie ci&g#ej, jednolitej warstwy

paroizolacyjnej
! uzyskanie mo!liwie du!ej wysoko%ci

wn$trza pod stropodachem
zaleca si" jako najkorzystniejsze,
uk!adanie warstwy izolacji termicz-
nej pomi"dzy i pod belkami kon-
strukcyjnymi stropu.

(4) Szczelina wentylowana
Spe#nia ona nast$puj&ce funkcje:
Obni!enie ci%nienia dyfunduj&cej przez
stropodach pary wodnej poprzez usuwa-
nie jej na zewn&trz wraz z powietrzem we-
ntyluj&cym szczelin$. Aby wymiana po-
wietrza mog#a odbywa" si$ z wymagan&
intensywno%ci& nale!y wykona":
! na wszystkich obrze!ach po#aci dacho-

wej otwory o przekroju równym co
najmniej 2 ‰ 

! szczelin$ wentylowan& nie ni!sz& ni!
2 cm na ca!ej powierzchni stro-
podachu.

(5) Warstwa no#na górnej cz"#ci
stropodachu szkieletowego

Jest wykonywana cz$sto z drewna lub
materia#ów drewnopochodnych (rozdzia#
5.4.1)

(6) Warstwa rozdzielcza i wyrównuj$ca
Zadania tej warstwy to:
! zapobieganie przenoszeniu napr$!e'

z warstwy no%nej do pokrycia zewn$-
trznego

! unikanie szkodliwego oddzia#ywania
chemicznego pomi$dzy warstwami
(np. szkodliwe dla PCV dzia#anie olei-
stych %rodków impregnuj&cych drew-
no)

! w przypadku pokry" bitumicznych,
warstwa pokrycia mo!e by" klejona
do warstwy rozdzielczej, uprzednio
przybitej do powierzchni stropodachu

! dla pokry" z tworzyw sztucznych bez
ci$!kiej warstwy os#onowej, odpowie-
dnio dobrana warstwa rozdzielcza

mo!e pe#ni" tak!e funkcje ochrony
przeciwogniowej.

(6) Pokrycie stropodachu
Funkcje tej warstwy i stawiane je wyma-
gania s& praktycznie takie same jak dla
stropodachów nie wentylowanych, 5.1.1.
strona 3, punkt (6).

(7) Warstwa ochronna

Funkcje tej warstwy i stawiane je wyma-
gania s& praktycznie takie same jak dla
stropodachów niewentylowanych, 5.1.1.
strona 3, punkt (7).

(8) Warstwy u%ytkowe
Ze wzgl$du na konstrukcj$ szkieletow&
stropodachu o ograniczonej no%no%ci,
u!ytkowanie po#aci dachowej mo!e mie"
co najwy!ej form$ ekstensywnej hodowli
ro%lin (por. 5.3.2, str. 2)

UWAGA:

Ze wzgl"du na skomplikowany
przebieg zjawisk zwi$zanych z wy-
mian$ ciep!a i pary w szczelinie
wentylacyjnej, obliczenia dla stro-
podachu wentylowanego s$ znacz-
nie trudniejsze i zarazem mniej
pewne. Dodatkowo utrudnia je ci$-
g!a zmienno#& kierunku i pr"dko-
#ci dzia!ania wiatru, temperatury
zewn"trznej i wilgotno#ci. Na funk-
cjonowanie stropodachu ma tak%e
wp!yw sposób jego realizacji, b!"dy
wykonawcze, utrudnienia w prze-
p!ywie powietrza itp. 

Stropodachy wentylowane (cd.)

5.1.1/9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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Oddzia!ywanie zewn"trzne na stropo-
dach odbywa# si" mo$e poprzez:

(1) Zawilgocenie 
! od opadów atmosferycznych (deszcz,

%nieg, mg!a)
! wody opadowej nie odprowadzonej

z zupe!nie p!askiego stropodachu lub
przy niedro$nym odp!ywie

! wody technologicznej z mokrych pro-
cesów budowlanych lub z zawilgoco-
nych w czasie budowy materia!ów

! wilgoci u$ytkowej, tj. pary wodnej
w powietrzu wewn"trznym, dyfunduj&-
cej nast"pnie w g!&b stropodachu.

(3) Temperatur" zewn"trzn# i jej
zmienno$%

! letnia/zimowa temperatura powietrza
! promieniowanie s!oneczne
! zmienno%# temperatury w okresie ro-

ku, dnia i w krótszych okresach
! wynikiem waha' temperatury s& zmia-

ny d!ugo%ci warstw i elementów kon-
strukcyjnych stropodachu.

(4) Oddzia!ywania mechaniczne
! podczas budowy
! pochodz&ce od napr"$e' w warstwach

konstrukcyjnych, powsta!ych np.:
wskutek odkszta!ce', skurczu techno-
logicznego lub obci&$e' u$ytkowych

! od wzajemnych przemieszcze' ele-
mentów budynku

! od parcia wiatru
! od drga' budynku wywo!anych np.

wiatrem
! pochodz&ce od u$ytkowania (ruch pie-

szy, ruch ko!owy i dach zielony).

(5) Oddzia!ywania pozosta!e
! fotochemiczne (np.: UV w promienio-

waniu s!onecznym)
! py!y i gazy
! osadzanie si" kurzu, brudu, alg,

których po!&czone oddzia!ywanie na
stropodach mo$e spowodowa# utrat"
elastyczno%ci pokrycia, a nast"pnie je-
go sp"kanie

! rozwój ro%lin na powierzchni stropo-
dachu i przebijanie pokrycia przez ko-
rzenie

! rozwój mikroorganizmów w warun-
kach podwy$szonej temperatury i wy-
sokiej wilgotno%ci

(6) Zagro&enie po&arowe
! zewn"trzne
! od wn"trza, poprzez dzia!anie wyso-

kiej temperatury powsta!ej w czasie
po$aru lub poprzez bezpo%rednie
dzia!anie ognia na konstrukcj" no%n&
i warstwy konstrukcyjne.

Oddzia!ywanie zewn"trzne na stropodachy
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Wprowadzenie

Warstwy p!askich stropodachów mog"
by#:
! wzajemnie do siebie klejone - zwykle

stosuje si$ wtedy pokrycia bitumiczne
i wielowarstwowe uszczelnienie

! lu%no uk!adane na konstrukcji no&nej,
a nast$pnie doci"'ane od wierzchu
lub mocowane mechanicznie do
pod!o'a dla ochrony przed dzia!a-
niem wiatru - w tym przypadku stoso-
wane s" najcz$&ciej pokrycia jedno-
pow!okowe, na bazie tworzyw
sztucznych.

W obydwu przypadkach jako izolacj$ ter-
miczn" stosuje si$ styropian.

Uwaga

Pokrycia i izolacja termiczna stro-
podachów powinna by" wykonywa-
na z materia!ów posiadaj#cych
aprobaty techniczne lub obj$tych
odpowiednimi normami.

Wst$gowe materia!y bitumiczne
(pow!oka rozdzielcza i wyrównuj"ca, pa-
roizolacja i warstwy pokryciowe) sk!adaj"
si$ zawsze z wk!adki zbroj"cej i obustron-
nych pow!ok bitumicznych.

Wk!adki zbroj#ce stanowi" warstw$
no&n" dla pow!ok bitumicznych i decydu-
j" o w!a&ciwo&ciach mechanicznych ca!e-
go produktu, a szczególnie o:
! wytrzyma!o&ci na rozrywanie pod!u'-

ne, poprzeczne i uko&ne
! wyd!u'eniu wzgl$dnym
! wytrzyma!o&ci na rozdarcie po przybi-

ciu gwo%dziami itp.
Stosowane s" specjalne warstwy zbroj"ce
dla ochrony przed:
! dyfuzj" pary wodnej, w formie np. folii

aluminiowej
! przebiciem przez korzenie ro&lin,

w postaci np. pow!oki miedzianej
ewentualnie w kombinacji z innymi war-
stwami zbroj"cymi, dla uzyskania lep-
szych w!a&ciwo&ci mechanicznych
(!" 5.1.2/1).

Pow!oki bitumiczne, polimery bitu-
miczne lub bitumy utlenione zapewniaj":
! wodoszczelno&# pokrycia
! odporno&# na warunki &rodowiska
! odporno&# na starzenie
! odporno&# biologiczn".

Pow!oki z polimerów bitumicznych
maj", w stosunku do zwyk!ych bitumów
utlenionych, szczególnie dobr":
! odporno&# na warunki zewn$trzne

i starzenie 
! odporno&# na podwy'szon" tempera-

tur$
! elastyczno&# w niskich temperaturach.
Papy pokryciowe na bazie bitumów poli-
merowych dzieli si$ na:
! papy bitumiczne elastomerowe
! papy bitumiczne plastomerowe.
Materia!y na bazie elastomerów wy-
ró'niaj" si$ szczególnie dobrymi w!a&ci-
wo&ciami elastycznymi i du'" zdolno&ci"
do powracania do stanu pierwotnego,
tak'e w niskich temperaturach. Maj" one
równie' dobr" odporno&# na oddzia!ywa-
nie &rodowiska i starzenie.

Materia!y plastomerowe wykazuj"
dobre zdolno&ci plastyczne i du'" odpor-
no&# na wysok" temperatur$.

Ze wzgl$du na sposób uk!adania
wyró'nia si$:
! papy zgrzewane, w których masa kle-

j"ca potrzebna do po!"czenia jest za-
warta w pow!oce papy, !"czenie jest
wykonywane poprzez rozgrzanie
w p!omieniu gazowym wst$g papy
i klejenie ich w sposób punktowy lub
ci"g!y

! papy klejone przy u'yciu gor"cych le-
pików bitumicznych w sposób pasmo-
wy lub na ca!ej powierzchni.

Stropodachy z pokryciem bitumicznym

5.1.2/1
Wk!adki zbroj#ce

rodzaj wk!adki g$sto&# lub grubo&#
w!óknina poliestrowa 200 g/m2

tkanina z w!ókna szklanego 200 g/m2

w!óknina szklana 60 g/m2

folia aluminiowa 0,05 mm
folia miedziana 0,1 mm
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Podstawowe rodzaje, obecnie stosowa-
nych bitumicznych materia!ów pokrycio-
wych zestawiono w tabeli !! 5.1.2/2.

Pokrycia wodochronne z materia!ów bitu-
micznych realizuje si" zwykle z co naj-
mniej dwóch warstw papy. Warstwy s# ze
sob# !#czone w sposób zapewniaj#cy ca!-
kowit# szczelno$% na penetracj" wody
i wiatru. Poszczególne wst"gi materia!u
!#czy si" poprzez zgrzewanie lub przy
u&yciu bitumicznych mas klej#cych. Gór-
na warstwa pokrycia powinna by% wyko-
nana z papy polimerowej, pokrytej po-
sypk# mineraln#, która stanowi warstw"
ochronn#.

Szczególnym rodzajem materia!u pokry-
ciowego jest papa zespolona fabrycznie
z paskami styropianowej izolacji termicz-
nej, punkt 5.1.2, strona 4. Papa, do
której przyklejona jest izolacja termiczna,
mo&e stanowi% doln# warstw" pow!oki
wodoszczelnej stropodachu, je$li spe!nia
wymagania przedmiotowej normy. Od-
cinki papy maj# d!ugo$% nie mniejsz# ni&
2.5 m, a po!#czenia na zak!ad pomi"dzy
poszczególnymi pasmami s# szczelnie
sklejone.

Materia!y bitumiczne s# równie& stosowa-
ne jako skuteczna, szczelna paroizolacja
stropodachów p!askich !! 5.1.2/3.
W tym samym celu mog# by% równie&
stosowane materia!y pokryciowe zesta-
wione w tabeli ! 5.1.2/2. Ich opór dyfu-
zyjny wynosi bowiem sd "100 m.

Odpowiednie materia!y bitumiczne s#
stosowane w stropodachach p!askich
równie& i w innych funkcjach, jak np. ja-
ko warstwa rozdzielcza i wyrównuj#ca na
warstwie konstrukcyjnej lub termoizola-
cyjnej. Natomiast papy bitumiczne perfo-
rowane s# stosowane jako warstwy odpo-
wietrzaj#ce pokrycie stropodachu
pe!nego. S# one lu'no uk!adane na
pod!o&u, a do nich dopiero klejone s#
warstwy pokryciowe. Dzi"ki perforacji
masa klej#ca mocuje ca!e pokrycie do
pod!o&a.

Stropodachy z pokryciem bitumicznym (cd.)

5.1.2/2
Podstawowe rodzaje materia!ów izolacyjnych

rodzaj materia!u
$rednia grubo$%
lub zawarto$%

masy pow!okowej
wk!adka no$na

papa polimerowa zgrzewalna 5/5.2 mm w!óknina poliestrowa 200 g/m2

papa polimerowa zgrzewalna 5/5.2 mm
4/4.2 mm

tkanina szklana 200 g/m2

papa asfaltowa zgrzewalna 5/5.2 mm w!óknina poliestrowa 200 g/m2

papa asfaltowa zgrzewalna 5/5.2 mm tkanina szklana 200 g/m2

papa asfaltowa zgrzewalna 4/4.2 mm tkanina szklana 200 g/m2

papa polimerowa pokryciowa 2100 g/m2 w!óknina poliestrowa 200 g/m2

papa polimerowa pokryciowa 2100 g/m2 tkanina szklana 200 g/m2

papa asfaltowa pokryciowa 2000 g/m2 w!óknina poliestrowa 200 g/m2

papa asfaltowa pokryciowa 1000/2000 g/m2 tkanina szklana 200 g/m2

5.1.2/3
Podstawowe rodzaje materia!ów paroizolacyjnych

rodzaj materia!u
$rednia grubo$%

[mm] wk!adka no$na
papy asfaltowe zgrzewalne 5

4
folia aluminiowa i tkanina

szklana 200 g/m2

papy asfaltowe zgrzewalne 4 folia aluminiowa i w!óknina
szklana 60 g/m2

papy asfaltowe zgrzewalne 4 folia aluminiowa
paroizolacja bitumiczna folia aluminiowa

papy asfaltowe zgrzewalne
na w!ókninie szklanej

folia aluminiowa i w!óknina
szklana 60 g/m2
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Z tworzyw sztucznych wykonywane s!:
! warstwy paroizolacyjne -  najcz"-

#ciej stosowanym tu tworzywem jest
polietylen (PE), o grubo#ci 0.25 lub
0.4 mm, ! = 30 000,

! warstwy pokryciowe z ró$nych two-
rzyw bez dodatkowego zbrojenia (tzw.
homogeniczne) lub zbrojone wk%adka-
mi z w%ókna szklanego lub syntetycz-
nego, a tak$e klejon! od spodu w%ók-
nin! syntetyczn! "" 5.1.2/4.

Warstwy izolacyjne, zarówno paroizola-
cja, warstwy pokryciowe jak i izolacja ter-
miczna, s! uk%adane lu&no na konstrukcji
no#nej i nast"pnie doci!$ane warstwami
ochronnymi i u$ytkowymi lub te$ s! mo-
cowane mechanicznie do pod%o$a. W ten
sposób zabezpiecza si" stropodach przed
dzia%aniem wiatru.

Pow%oka pokrycia dachowego jest reali-
zowana z tworzyw sztucznych w postaci
pojedynczej warstwy. Ta pojedyncza po-
w%oka musi spe%nia' wszystkie wymaga-
nia stawiane pokryciom dachowym, m.in.
musi si" charakteryzowa':
! odpowiedni! odporno#ci! na oddzia-

%ywania #rodowiska zewn"trznego
! w%a#ciw! odporno#ci! mechaniczn!
! pewno#ci! co do szczelno#ci wszyst-

kich po%!cze( w obr"bie samej pow%o-
ki, jak te$ z innymi elementami
obróbek, przyleg%ych #cian, kominów
itp.

Szczególne znaczenie ma sposób moco-
wania pokrycia do pod%o$a i jego odpor-
no#' na dzia%anie wiatru, w sytuacji kiedy
nie stosuje si" ci"$kiej warstwy balastowej
lub u$ytkowej. Takie rozwi!zanie jest cz"-
sto stosowane zw%aszcza na stropoda-
chach lekkich, o wiotkiej konstrukcji no-
#nej.

Do izolowania przeciwwodnego stropo-
dachów nale$y stosowa' materia%y i po-
w%oki z tworzyw sztucznych, których pro-
dukcja i sposób stosowania jest okre#lony
polsk! norm! lub aprobat! techniczn!
ITB.

Pod pow%okami pokryciowymi z tworzyw
sztucznych, które nie s! ods%oni"te od
spodu warstw! ochronn!, nale$y stoso-
wa' dodatkow! warstw" rozdzielcz!
(w postaci np. tkaniny z w%ókna szklane-
go) w sytuacji, kiedy mo$liwa jest niepo-
$!dana interakcja chemiczna materia%u
pokrycia i warstw ni$szych. Takie oddzia-
%ywanie jest mo$liwe np. pomi"dzy po-

w%ok! z mi"kkiego PCV i styropianem lub
drewnem impregnowanym #rodkami ole-
istymi. Warstwa ta mo$e spe%nia' równie$
funkcje ochrony przeciwogniowej stropo-
dachu.

Uwaga

Sposób wykonywania obróbek
stropodachu p!askiego, pokrytego
pow!okami z tworzyw sztucznych,
powinien by" zgodny z odpowie-
dnimi normami lub wytycznymi
ogólnymi dla tego rodzaju pokry"
lub ze wskazówkami producenta.

Stropodachy z pokryciem z tworzyw sztucznych

5.1.2/4
Rodzaje materia!ów izolacyjnych na bazie tworzyw sztucznych

rodzaj materia%u
grubo#' nominalna

mm ! sposób %!czenia
PCV (mi"kkie) bez

wk%adki
1.2 – 2.0 14000 - 20000 zgrzewanie

PCV z wk%adk! z
w%ókna

syntetycznego
1.2 – 2.4 18000 – 20000 zgrzewanie

PCV z wk%adk! z
w%ókniny szklanej

1.2 – 2.0 18000 – 20000 zgrzewanie

poliizobutylen (PIB)
na w%ókninie
syntetycznej

2.5 260000
specjalny system

uszczelniania
kraw"dzi

kopolimer etylenu
z asfaltem

na w%ókninie
syntetycznej

3.0 60000 zgrzewanie
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Najwa!niejsze kryteria doboru materia"u
izolacji termicznej dla stropodachy p"a-
skiego to:
! wspó"czynnik przewodzenia ciep"a 
! nasi#kliwo$%
! wytrzyma"o$% na $ciskanie, w tym wy-

trzyma"o$% na d"ugotrwa"e $ciskanie,
przy odkszta"ceniu mniejszym od 2%

! wytrzyma"o$% na zginanie i rozci#ga-
nie

! sta"o$% wymiarów, obj&to$ci i kszta"tu
! odporno$% termiczna krótko i d"ugo-

trwa"a (np. przy klejeniu na gor#co
i d"ugotrwa"ej eksploatacji) 

! odporno$% na starzenie i utrat& w"a$ci-
wo$ci

! warto$% napr&!e' niszcz#cych, $cieral-
no$% a tak!e "atwo$% obrabiania.

Materia!em który w optymalny spo-
sób spe!nia powy"sze, bardzo zró"-
nicowane wymagania u"ytkowe jest
styropian.

W"a$ciwo$ci styropianu jako materia"u
termoizolacyjnego s# okre$lone przez
norm& PN EN 13163:2004 Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
specyfikacja.

Deklarowana przez producentów prze-
wodno$% cieplna styropianowych warstw
termoizolacyjnych mie$ci si& w zakresie
od 0.032 W/mK do 0.042 W/mK.
Rekomendacje Techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej dla
wszystkich produktów Termo Organiki
okre$laj# zastosowanie poszczególnych
rodzajów styropianu.

I tak np.:
! w stropodachu wentylowanym, dwu-

dzielnym mo!na stosowa% styropian
o ma"ej g&sto$ci: styropian „DACH-
POD(OGA“ lub styropian „SUPER
PODDASZE“

! w stropodachu pe"nym, nieu!ytkowym
nale!y stosowa% odmiany 
styropian „DACH-POD(OGA“,
styropian „SUPER STROPODACH“

! w stropodachy pe"nym, u!ytkowanym
dla ruchu pieszego, ko"owego lub
w stropodachu zielonym nale!y stoso-
wa% styropian odmiany „PARKING“

! stropodach ze styropianow# izolacj#
termiczn#, odpowiednio os"oni&t# od
zewn#trz uzyskuje w badaniach
klasyfikacj& NRO, czyli nierozprze-
strzeniaj#c# ognia.

Styropian, jako izolacj& termiczn# stropo-
dachów, powinno stosowa% si& w nast&-
puj#cej postaci !" 5.1.2/5:
! zwyk"e p"yty z brzegami przygotowany-

mi do po"#cze' na pióro i wpust, do
izolacji stropodachów wentylowanych,
p"yty o prostych kraw&dziach do stro-
podachów pe"nych, przy pokryciach
balastowanych lub mocowanych me-
chanicznie do pod"o!a

! w stropodachach niewentylowanych,
o warstwach klejonych do pod"o!a
$rodkami bitumicznymi, stosuje si& te!
p"yty jedno lub obustronnie os"oni&te
materia"em bitumicznym, np. styropian
„SUPER STROPODACH“, albo te!
izolacj& rolow#, w postaci pasków
klejonych do papy bitumicznej,
zgodnie 
z !" 5.1.2/2 i !" 5.1.2/4,

! w stropodachach wentylowanych zgo-
dnie z opisem w rozdziale 5.4.1.

Materia!y termoizolacyjne

5.1.2/5
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Nachylenie dachu mo!e by" zdefiniowa-
ne jako k#t (mierzony w stopniach) po-
mi$dzy pokryciem dachowym i pozio-
mem lub te! jako spadek warstwy
pokryciowej wyra!any w procentach.

Minimalny spadek warstwy pokryciowej
stropodachu wg PN-B-02361:1999 Po-
chylenie po!aci dachowych powinien wy-
nosi" min. 1%, lepiej jednak je%li jest nie-
co wi$kszy i wynosi 2 lub 3%. Jest to
korzystne, bo przy bardzo ma&ych nachy-
leniach mo!e wyst$powa" na po&aci stro-
podachu:
! spi$trzanie wody i powstawanie zastoin
! zaleganie kurzu, mu&u i w wyniku tego

rozwój glonów i !ycia biologicznego
! korozyjne oddzia&ywanie mikroorgani-

zmów.
W wyniku wyst$powania wymienionych
wy!ej warunków trwa&o%" pokrycia ulega
powa!nemu skróceniu. Dla stropoda-
chów zrealizowanych na lekkiej, wiotkiej
konstrukcji zalecane nachylenie warstwy
pokrycia wodochronnego jest wi$ksze, ni!
dla konstrukcji masywnych.

Odp&yw wody z po&aci stropodachu musi
zawsze znajdowa" si$ w najni!szym
punkcie ca&ej powierzchni. Nale!y przy
tym uwzgl$dni" wszystkie spodziewane
odkszta&cenia i ugi$cia elementów kon-
strukcyjnych stropodachu.

Spadek pokrycia dachowego mo!na uzy-
ska" poprzez:
! nachylenie warstwy konstrukcyjnej
! wyrobienie spadku w dodatkowej war-

stwie pod pokryciem
! zmienn# grubo%" warstwy izolacji ter-

micznej.
(!" 5.1.3/1)

Styropianowe p&yty izolacji termicznej,
tworz#cej spadek dachu, mog# by" wyci-
nane na komputerowo sterowanych ma-
szynach. Dzi$ki temu uzyskuje si$ dok&a-
dnie wymagany spadek i poprawne
u&o!enie p&aszczyzn w naro!ach dachu.
Kraw$dzie koszowe i naro!ne zwykle u&o-
!one s# pod k#tem 45° w stosunku do
brzegów elementu. Precyzyjne wykonanie
prefabrykatów izolacyjnych pozwala rów-
nie! dobrze zrealizowa" odwodnienie 
pokrycia dachowego (!" 5.1.3/2
i !" 5.1.3/3).

UWAGA:

Stropodachy o spadku po!aci da-
chowej mniejszym ni" 1%, nale"y
traktowa# jako „konstrukcje spe-
cjalne“ i stosowa# skuteczniejsze
warstwy pokryciowe.

Nachylenie i odwodnienie po!aci dachowej

5.1.3/1

5.1.3/2

5.1.3/3
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Na stropodachach p!askich mo"e docho-
dzi# do powtórnego zamarzania, w urz$-
dzeniach odwadniaj$cych, wody wytopio-
nej uprzednio z zalegaj$cego na po!aci
%niegu. Aby unikn$# tego zjawiska nale"y
rury spustowe lokowa# we wn&trzu bu-
dynku (!! 5.1.3/4). Jest to szczególnie
istotne w przypadku stropodachów o naj-
mniejszych nachyleniach warstwy odwa-
dniaj$cej.

Otwory spustowe nale"y lokowa# tak,
aby:
" droga sp!ywu wody by!a mo"liwie

krótka i równa na ca!ej powierzchni
dachu, a tak"e aby spadki poszcze-
gólnych po!aci by!y zbli"one i mo"li-
wie niewielkie (!! 5.1.3/5),

" odp!ywy wody od budynku dobrze pa-
sowa!y do konfiguracji terenu

" przebieg rur spustowych wewn$trz bu-
dynku móg! odbywa# si& bez odcin-
ków poziomych.

Krajowe wytyczne dotycz$ce odwodnienia
stropodachów, mo"na znale'# np. w Po-
radniku Technicznym Kierownika Budowy.
Nieco inaczej s$ one jednak przedstawia-
ne w literaturze niemieckiej, w której zale-
cane %rednice rur spustowych s$ nieco
mniejsze, a poza tym uzale"nione od
wielko%ci opadów, !! 5.1.3/6:

Ka"dy stropodach p!aski powinien by#
wyposa"ony w przynajmniej dwa odp!ywy
wody deszczowej. Przy du"ych po!aciach
stropodachów, ilo%# odp!ywów jest zwi&k-
szana w porównaniu do wskazywanych
w tabeli, ze wzgl&du na utrzymanie w roz-
s$dnych granicach d!ugo%ci dróg odp!y-
wu wody i ró"nic wysoko%ci zwi$zanych
z wymaganym spadkiem po!aci. Po!acie
dachu przylegaj$ce do szczeliny dylata-
cyjnej s$ odwadniane osobno, aby unik-
n$# prowadzenia koryt rynnowych przez
szczelin&.

Nachylenie i odwodnienie po!aci dachowej

5.1.3/6
"rednica nominalna odp!ywów
i rur spustowych

%rednica
nominalna

powierzchnia dachu, m2

przy opadach deszczu
mm 300 l/h 400 l/h
70
100
125
150

" 57
" 150
" 270
" 443

" 43
" 113
" 203
" 333

5.1.3/4

5.1.3/5
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Zabezpieczenie stropodachu przed dzia-
!aniem wiatru, szczególnie przed podno-
szeniem pokrycia na skutek ssania wywie-
ranego przez wiatr, jest realizowane
przez:
! doci"#enie pokrycia (#wir ochronny,

nawierzchnie dla ruchu pieszego lub
ko!owego, ziemia dla ro$lin)

! klejenie do pod!o#a i/lub
! mocowanie mechaniczne.
Obci"#enia od wiatru mo#na wyznaczy%
na podstawie wymaga& podanych w nor-
mie PN-77/B-02011 Obci!"enia w obli-
czeniach statycznych - Obci!"enie wia-
trem.
Dla budynków o wysoko$ci do 20 m mo#-
na, zamiast indywidualnych oblicze& nor-
mowych, sformu!owa% przybli#one zasa-
dy praktyczne mocowania pokrycia
stropodachu !" 5.1.3/8, na podstawie
podzia!u powierzchni stropodachu wg za-
sad przedstawionych na rysunku
(!" 5.1.3/7).

W przypadku pokry% klejonych do pod!o-
#a, warstwa do której klejone jest pokry-
cie (np. warstwa odpowietrzaj"ca, izola-
cja termiczna) musi by% tak zamocowana
do warstwy konstrukcyjnej, aby w pe!ni
i bez uszkodze& przenie$% obci"#enia wy-
wo!ane ssaniem wiatru.

Przy mocowaniu mechanicznym pokrycia,
warstwy po$rednie stropodachu s" jedno-
cze$nie zamocowane do warstwy no$nej.
Do mocowania powinny by% stosowane,
zalecane zwykle przez producenta pokry-
cia, !"czniki stanowi"ce spójny system
z pokryciem dachowym i obj'te odpowie-
dni" norm" lub aprobat" techniczn".

Zabezpieczenie stropodachu przed dzia!aniem wiatru

5.1.3/7

$rodek stropodachu

strefa wewn'trzna

strefa naro#na

strefa brzegowa

5.1.3/8
Klejenie i mocowanie mechaniczne do pod!o"a warstwy pokrycia
w stropodachu p!askim

rodzaj
zamocowania

strefa
wewn'trzna

strefa
brzegowa

strefa
naro#na

stropodach
bez

u#ytkowego
obci"#enia
zewn'trz-

nego

klejenie na
gor"co

klejenie na zimno

przybijanie:
odst'py miedzy

rz'dami

odst'py mi'dzy
gwo(dziami

elementy
mocuj"ce

10%
powierzchni

2 paski na m2

90 cm

10 cm

3 szt/m2

20%
powierzchni

3 paski na m2

30 cm

10 cm

6 szt/m2

40%
powierzchni

4 paski na m2

30 cm

5 cm

9 szt/m2
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Wymagania ogólne

W miejscach styku stropodachu z elemen-
tami wystaj!cymi ponad jego poziom, jak
np. "ciany budynków wy#szych, kominy,
a tak#e wokó$ otworów odp$ywowych czy
kominków odpowietrzaj!cych, wymaga-
ne jest specjalne ukszta$towanie po$!cze-
nia, zapewniaj!ce ca$kowit! szczelno"%
ale i mo#liwo"% przemieszcze&.
Szczególnej uwagi i specyficznych
obróbek wymaga tak#e ca$e obrze#e p$a-
skiego stropodachu. 

Wszystkie detale musz! by% wykonane
tak, aby mo#liwe by$o $atwe ich konser-
wowanie, naprawa i kontrola stanu.

Dla sposobu wykonania po$!cze& istotne
jest czy po$!czenie stropodachu z innymi
elementami odbywa si' na jednolitej,
sztywnej konstrukcji no"nej, czy te# po$!-
czenie os$ania niezale#ne elementy kon-
strukcyjne. W przypadku styku dwóch
konstrukcji mo#liwe s! wzajemne prze-
mieszczenia obydwu cz'"ci, a w ich na-
st'pstwie pojawi! si' w warstwach pokry-
cia si$y rozci!gaj!ce i "cinaj!ce
(po$!czenie ruchome !! 5.1.3/9).

Ca$kowit! szczelno"% i ci!g$o"% pokrycia
mo#na uzyska% jedynie wtedy, gdy mate-
ria$ pokrycia i po$!cze& ma te same lub
zbli#one w$a"ciwo"ci.

Uszczelnienia pokrycia dachowego na
obrze#ach, w miejscach styków z elemen-
tami wy#szymi czy nad szczelinami dyla-
tacyjnymi musz! przenosi% si$y poziome.
Konieczne jest wi'c ich mocowanie w tej
p$aszczy(nie (mocowanie liniowe)
(!! 5.1.3/9 + 10). W przypadku sztyw-
nej konstrukcji no"nej i dodatkowo przy
ci'#kim pokryciu z warstw! os$onow! lub
u#ytkow!, mocowanie liniowe nie jest ko-
nieczne.

Otwory odwadniaj!ce, kopu$y o"wietle-
niowe i inne podobne elementy powinny
by% oddalone wzajemnie od siebie o co
najmniej 50 cm, aby umo#liwi% prawid$o-
we ukszta$towanie wszystkich obróbek
w tym obszarze.

W dalszej cz'"ci przedstawione b'd! je-
dynie zasady konstruowania obróbek
!! 5.1.3/9 - 17. Rodzaj czy liczba
warstw uszczelniaj!cych jest zawsze za-
le#na bezpo"rednio od systemu pokrycia
i rodzaju stosowanych materia$ów.

UWAGA

Stosowne decyzje, umo"liwiaj#ce
prawid!owe wykonanie po!#cze$
i obróbek p!askiego stropodachu,
powinny by% podj&te ju" na etapie
projektowania budynku.

Szczegó!y stropodachu

5.1.3/9

5.1.3/10

"
15

"
15
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Po!"czenie stropodachu ze
#cianami budynków wy$szych,
attykami, kominami itp.

Wysoko!" specjalnych obróbek w miej-
scach po#$cze% stropodachów z wy&szymi
elementami budynku powinna wynosi":
! przy nachyleniach poni&ej 5° nie mniej

ni& 15 cm (!" 5.1.3/11),
! przy nachyleniach powy&ej 5° nie

mniej ni& 10 cm.
W rejonach, w których wyst'puj$ obfite
opady !niegu wysoko!ci te powinny by"
jeszcze wi'ksze.
Pionowe elementy obróbek powinny by",
na ca#ej swojej wysoko!ci, ca#kowicie
szczelne dla spi'trzonej wody z topniej$-
cego !niegu, zacinaj$cego deszczu i roz-
bryzguj$cych si' na powierzchni stropo-
dachu kropli wody. Pionowa warstwa
izolacyjna musi by" w#a!ciwie zamocowa-
na, aby zapobiec obsuwaniu si' jej i roz-
szczelnieniu obróbki. W przypadku po-
kry" bitumicznych realizuje si' to przy
u&yciu sztywnych profili, mocowanych do
!ciany co 20 cm, !" 5.1.3/11. Profile te
musz$ by" przerwane w miejscach szcze-
lin dylatacyjnych.

Paroizolacja powinna by" wywini'ta do
góry, powy&ej warstwy termoizolacji
(!" 5.1.3/11).

Przy pokryciach bitumicznych nale&y uni-
ka" zaginania ich pod k$tem prostym.
Trójk$tne profile, wykonane np. ze styro-
pianu, umieszczone w naro&ach pozwala-
j$ zapobiec ostremu zaginaniu warstw
pokrycia. Izolacja wywini'ta na !cian'
przyleg#$ do stropodachu powinna by"
wklejona pomi'dzy warstwy pokrycia i od
góry os#oni'ta tynkiem o du&ej przyczep-
no!ci, aby w ten sposób zapobiec
ewentualnej utracie szczelno!ci po#$cze-
nia. Warstwa izolacyjna po#$czenia jest
dodatkowo os#aniana od wp#ywów !rodo-
wiskowych i uszkodze% mechanicznych
blaszanym profilem i ewentualnie war-
stw$ &wiru (!" 5.1.3/11).

Przy pokryciach z tworzyw sztucznych na
bazie mi'kkiego PCV, stosuje si' profile
blaszane pokryte fabrycznie pow#ok$
z PCV. Pokrycie jest na stropodachu zgrze-
wane z profilami obróbek blaszanych
(!" 5.1.3/12).

Przy drzwiach tarasowych, wysoko!" pio-
nowego wywini'cia izolacji wodoszczelnej
ponad poziom pokrycia powinna równie&
wynosi" nie mniej ni& 15 cm. Mo&na t'
wysoko!" zmniejsza" o 5 cm tylko wyj$t-
kowo, gdy odp#yw wody z tarasu mo&e
odbywa" si' bez zak#óce%, a kontrola
szczelno!ci obróbki jest mo&liwa na bie-
&$co (!" 5.2.2/7+8).

Ponad górn$ kraw'dzi$ obróbki po#$cze-
nia nale&y wytworzy" kapinos, który spo-
woduje odrywanie od kraw'dzi !ciany
wody sp#ywaj$cej po niej. Przy wentylo-
wanych ok#adzinach, nale&y górn$ kra-
w'd( obróbki os#oni" poziom$ listw$
uszczelniaj$c$ (!" 5.2.1/8).

Szczegó!y stropodachu (cd.)

5.1.3/11

5.1.3/12

"
15

"
15
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Obrze"a stropodachów ze #ciank$
attykow$ 

Wysoko!" obróbek, ponad poziom p#a-
szczyzny pokrycia, powinna na obrze$ach
stropodachów wynosi":
! przy nachyleniach poni$ej 5° nie mniej

ni$ 10 cm,
! przy nachyleniach powy$ej 5° nie

mniej ni$ 5 cm, (!" 5.1.3/13).

Na obrze$u p#askiego stropodachu nale-
$y przed#u$y" !cian% zewn%trzn& ponad
poziom warstwy no!nej. Pokrycie dacho-
we jest nast%pnie wywijane na t& !ciank%,
a$ do jej kraw%dzi zewn%trznej i tam mo-
cowane.

Tak zaizolowana kraw%d' jest os#aniana
od góry specjalnym profilem wyt#oczo-
nym np. z aluminium, wygi%tym z blachy,
ale mo$e by" on tak$e wykonany 
z p#yt tworzywa sztucznego lub z betonu
zbrojonego w#óknami z tworzyw
(!" 5.2.1/3+5+7).

Obróbka powinna mie" spadek w kierun-
ku dachu, tak aby wszystkie opady i za-
nieczyszczenia gromadz&ce si% na jej po-
wierzchni by#y odprowadzane na
powierzchni% stropodachu, a nie sp#ywa-
#y po !cianach.

Zewn%trzna, pionowa cz%!" obróbki po-
winna zachodzi" na lico !ciany, na d#u-
go!" zale$n& od wysoko!ci budynku:
! do 8 m nie mniej ni$ 5 cm
! od 8 m do 20 m nie mniej 8 cm
! powy$ej 20 m, przynajmniej 10 cm.
Kraw%d' okapnika powinna by" odsuni%-
ta o przynajmniej 2 cm od zewn%trznego
lica !ciany (!" 5.1.3/13).

D#ugo!" pojedynczych elementów os#a-
niaj&cych obrze$e stropodachu nie po-
winna przekracza" 6 m. Po#&czenia na
d#ugo!ci nale$y wykonywa" tak, aby
umo$liwi" ruchy termiczne, przy zacho-
waniu jednocze!nie ca#kowitej szczelno-
!ci. Po#&czenia w naro$niku mog& by"
spawane, nitowane, klejone lub te$ zagi-
nane na r&bek stoj&cy (!" 5.1.3/14).

Do mocowania obróbek metalowych
mo$na u$ywa" specjalnych profili alumi-
niowych. Umo$liwiaj& one poziom& i pio-
now& regulacj% obróbki, a w miejscu sty-
ku dwóch odcinków odprowadzaj& wod%
opadow&. Dodatkowo s& one wyposa$o-
ne w uszczelki elastomerowe, aby
uszczelni" po#&czenie w kierunku pozio-
mym, a tak$e zapobiec ha#asowi przy
podmuchach wiatru (!" 5.1.3/13).

Rozstaw uchwytów mocuj&cych obróbki
zale$y od lokalnych obci&$e( wywo#anych
dzia#aniem wiatru, a te z kolei zale$& od
wysoko!ci budynku i szeroko!ci samej
obróbki.

Szczegó!y stropodachu (cd.)

5.1.3/13

5.1.3/14

"
8/

10

" 2

"
8/

10
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Szczeliny dylatacyjne

W pobli!u przerw w warstwie konstrukcyj-
nej, w których brzegi s"siaduj"cych ele-
mentów podlegaj" wzajemnym przemie-
szczeniom, nale!y umieszcza# szczyty
p$aszczyzn odwadniaj"cych, aby unikn"#
powstawania zastoin i dzia$ania na
obróbki wody pod ci%nieniem. Rol& do-
datkowego zabezpieczenia szczeliny mo-
!e tak!e pe$ni# tu ci"g$a warstwa paroizo-
lacji (!! 5.2.1/14).

Uszczelnienia styków pomi&dzy budynka-
mi o ró!nej wysoko%ci s" rozwi"zywane
przy u!yciu %cianek podobnych do attyko-
wych. Powstaj" one poprzez przed$u!enie
warstwy konstrukcyjnej ponad poziom
pokrycia dachowego (!! 5.1.3/15).

Warstwy pokrycia i paroizolacji mog"
przekrywa# szczelin& dylatacyjn" tylko
wtedy, je%li s" w tej okolicy u$o!one lu'no
(bez klejenia lub mocowania mechanicz-
nego) i maj" odpowiedni" wyd$u!alno%#.

Obróbka kopu!y do"wietlaj#cej

Uszczelnienie obudowy kopu$y do%wietla-
j"cej wn&trze mo!e by# wykonane po-
przez wklejenie mi&dzy warstwy pokrycia
jej ko$nierza uszczelniaj"cego. Mo!liwe
jest równie! wywijanie pokrycia na obu-
dow& kopu$y, a! do jej górnej kraw&dzi.

W pierwszym przypadku nale!y kopu$&
osadzi# tak, aby ko$nierz znajdowa$ si&
ok. 5 cm wy!ej od poziomu pokrycia wo-
kó$ kopu$y (!! 5.1.3/16).

Obudow& kopu$y mo!na osadza# albo
bezpo%rednio na warstwie konstrukcyjnej
stropodachu (!! 5.2.1/10) lub te! za
po%rednictwem drewnianego wie(ca
(!! 5.1.3/16).

Przy projektowaniu i wykonawstwie
uszczelnienia kopu$y do%wietlaj"cej nale-
!y uwzgl&dni# wyd$u!enia termiczne i wy-
nikaj"ce z nich przemieszczenia obudowy
kopu$y wzgl&dem stropu.

Uszczelnianie miejsc przebi$ stro-
podachu

W stropodachach pokrytych materia$ami bi-
tumicznymi uszczelnienie miejsc pionowych
przebi# stropodachu przez kominki wentyla-
cyjne, odpowietrzenia instalacji czy anteny,
jest zwykle realizowane przy u!yciu mankie-
tów z elastycznego tworzywa sztucznego. Po-
zwalaj" one na przejmowanie bez uszko-
dze( wzajemnych przemieszcze( warstwy
konstrukcyjnej i osadzanego elementu
(!! 5.2.1/12+13).

Przy pokryciach z tworzyw sztucznych,
uszczelnienie jest realizowane przy u!yciu
specjalnych kszta$tek z twardego PCV.
W nie wklejane s" nast&pnie mankiety
uszczelniaj"ce, tworz"c w ten sposób
z pokryciem ci"g$", elastyczn" warstw&
(!! 5.1.3/17).

Paroizolacja powinna by# równie!
w szczelny dla pary sposób po$"czona
z elementami przebijaj"cymi stropodach
(!! 5.1.3/17+!! 5.2.1/12).

Szczegó!y stropodachu (cd.)

5.1.3/15
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Kosze odwadniaj"ce

Stropodach powinien by! tak zaprojekto-
wany, aby kosze odwadniaj"ce mog#y od-
prowadza! wod$ z p#aszczyzny:
! pokrycia (ew. osadnika w warstwie

%wirowej)
! paroizolacji
! powierzchni u%ytkowej dla ruchu pie-

szego, ko#owego lub hodowli ro&lin.
Kosze powinny mie!:
! odpowiedni" &rednic$ odp#ywu wody
! izolowany termicznie korpus

(!" 5.1.3/18).

Elementy kosza spustowego musz" by!,
na poziomie pokrycia i paroizolacji,
uszczelnione przy u%yciu okr"g#ej gumo-
wej uszczelki, aby uniemo%liwi! cofk$ wo-
dy spi$trzonej w rurze spustowej
(!" 5.2.1/11).

Po#"czenie pokrycia dachu z koszem spu-
stowym i warstw" paroizolacji mo%na zre-
alizowa! przy u%yciu:
! ko#nierza sta#ego i dodatkowego
! ko#nierza wklejanego przy pokryciach

bitumicznych lub zgrzewanego przy
pokryciach z tworzywach sztucznych

! zintegrowanego z koszem mankietu
uszczelniaj"cego (!" 5.1.3/19).

Przy pokryciach jednowarstwowych, ma-
teria# izolacyjny wyprowadza si$ na ko#-
nierz uszczelniaj"cy i nast$pnie, zgodnie
z technologi" pokrycia, klei lub zgrzewa
do niego.

W przypadku pokry! bitumicznych wielo-
warstwowych ko#nierz lub mankiet
uszczelniaj"cy wkleja si$ pomi$dzy dwie,
górne warstwy pokrycia (!" 5.1.3/19). 

W przypadku lekkiej i wiotkiej konstrukcji
stropodachu, kosz spustowy jest mocowany
do konstrukcji stropowej, natomiast po#"-
czenie z rur" spustow" powinno umo%li-
wia! wzajemne przemieszczenia tych ele-
mentów (!" 5.3.1/5+!" 5.3.2/8).

W stropodachach, na których odbywa si$
ruch ko#owy, otwory spustowe uszczelniane
s" przy u%yciu ko#nierza sta#ego i skr$cane-
go z nim ko#nierza dodatkowego. Od góry
jest on dodatkowo os#aniany oddzielnym
rusztem &ciekowym, osadzonym w warstwie
nawierzchniowej (!" 5.2.3/4).

W stropodachach „zielonych“ pokrytych
cienk" warstw" gleby, ze wzgl$du na
ograniczon" ch#onno&! cienkiej warstwy
gruntu, nale%y przewidzie! mo%liwo&!
odbierania wody opadowej z powierzchni
gruntu (!" 5.2.4/8).

W przypadku stropodachów zielonych,
w których grunt jest nawadniany spi$trzo-
n" wod" i zaopatrzonych w warstw$
z mi$kkiego PCV chroni"c" pokrycie
przed przebiciem korzeniami ro&lin (roz-
dzia# 5.2.4), stosuje si$ odwodnienia z:
! dodatkowym koszem, który tworzy

zbiornik spi$trzonej wody 
! rur" spi$trzaj"c".
Rura spi$trzaj"ca musi dawa! mo%liwo&!
zmieniania wymaganego poziomu spi$-
trzenia wody w przyleg#ym gruncie
(!" 5.2.4/10).
Ze wzgl$du na konieczno&! dokonywania
okresowych przegl"dów i czyszczenia rur
spustowych musi by! utrzymany #atwy do-
st$p do instalacji odwadniaj"cej stropo-
dach. W przypadku zielonych stropoda-
chów nale%y szczególnie chroni!
urz"dzenia odwadniaj"ce przed zaro-
&ni$ciem od zewn"trz i od wewn"trz.

Szczegó!y stropodachu (cd.)

5.1.3/18

5.1.3/19



Uk!ad warstw w stropodachach
Przepisy i normy5.1.4 

1. Rozporz!dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiada" budynki i ich
usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75,
poz. 690, zmiana Dz. U. Nr
109/2004 poz. 1156.

2. Hochbaukonstruktion mit
Dämmstoffen aus Styropor.
Arbeitsblätter für die
Architektenausbildung, wydany
przez: IVH Industrieverband
Hartschaum e.V., cz.II

3. PN EN 1107-1,1108 Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachów - Metody bada!

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe
i smo"owe. Metoda bada!

5. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa
podk"adowa na w"ókninie
przeszywanej

6. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa
na welonie z w"ókien szklanych

7. PN-B-27617/A1:1997 Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej
(Zmiana A1)

8. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa
zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

9. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na
folii lub ta#mie aluminiowej

10. PN-B-27617/A1:1997 Papa
asfaltowa na tekturze budowlanej
(Zmiana A1)

11. PN-8-/B-10240 Pokrycia dachowe
z papy i pow"ok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

12. PN EN 13163:2004 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

13. PrPN-B-20132 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Zastosowania

14. PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie.
P"yty styropianowe (PS-E) (norma
wycofana)

15. PN-B-02361:1999 Pochylenia po"aci
dachowych

16. PN EN 612:1999 Rynny dachowe
i rury spustowe z blachy

17. PN EN 607:1999 Rynny dachowe
i elementy wyposa$enia z PVC

18. PN-77/B-02011 Obci%$enia
w obliczeniach statycznych -
Obci%$enie wiatrem

19. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-
monta#owych, tom I: Budownictwo
Ogólne, cz$%" 3 i 4, Arkady 1990

20. Danilecki W., M!czy&ski M.: Izolacje
przeciwwilgociowe, Arkady,
Warszawa 1975

21. Poradnik Techniczny Kierownika
Budowy, Arkady, Warszawa 1975

22. Zabezpieczenie budowli przed
wilgoci!, wod! gruntow! i korozj!,
Arkady, Warszawa 1971

23. PN-91/B-02840 Ochrona
przeciwpo$arowa budynków - Nazwy
i okre#lenia

24. PN-B-02851-1:1997 Ochrona
przeciwpo$arowa budynków -
Badania odporno#ci ogniowej
elementów budynków - wymagania
ogólne i klasyfikacja

25. PN-B-02874:1996 Ochrona
przeciwpo$arowa budynków -
Badanie stopnia palno#ci materia"ów
budowlanych

26. PN-70/B-02852 Ochrona
przeciwpo$arowa budynków.
Obliczanie obci%$enia ogniowego
oraz wyznaczanie czasu trwania
po$aru

27. PN-B-02872:1996 Ochrona
przeciwpo$arowa budynków. Metody
badania odporno#ci dachów na
ogie! zewn&trzny

28. PN-93/B-02862 Ochrona
przeciwpo$arowa budynków. Metoda
badania niepalno#ci materia"ów
budowlanych
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bitumiczne pokrycie dachowe
!! 5.2.1/1

z lepiku bitumicznego na zimno, dla
zwi!kszenia przyczepno"ci do pod#o$a

funkcje tej warstwy mo$e spe#nia% paroi-
zolacja, klejona do pod#o$a w sposób
punktowy lub pasmowy, lub te$ lu&no
uk#adana na pod#o$u perforowana tkani-
na szklana, mocowana do pod#o$a punk-
towo, podczas klejenia oddzielnej war-
stwy paroizolacji. W miejscach
poprzecznych i pod#u$nych po#'cze( pre-
fabrykatów wielkowymiarowych nale$y
u#o$y% uprzednio rozdzielcze paski papy
bitumicznej, o szeroko"ci 20 cm, które
umo$liwi' roz#o$enie na wi!ksz' po-
wierzchni! odkszta#ce( pod#o$a

wykonana z materia#ów, o których mowa
by#a w rozdziale 5.1.2, mocowana punk-
towo do pod#o$a no"nego, po#'czenia
poszczególnych pasm ca#kowicie sklejone
lub zgrzane na d#ugo"ci, zak#ad nie
mniejszy ni$ 8 cm

przy pokryciach z tworzyw niebitumicz-
nych izolacja uk#adana jest lu&no na
pod#o$u, z przesuni!ciem mi!dzy kolejny-
mi warstwami, bez odpowietrzenia

od góry do izolacji termicznej klejone jest
pokrycie z materia#ów bitumicznych zgo-
dnie z !! 5.1.2/2 lub !! 5.1.2/4, ew.
z warstw' odpowietrzaj'c'. Izolacja ter-
miczna jest klejona pasmowo do paroizo-
lacji klejem bez rozpuszczalników che-
micznych

w tym przypadku funkcje takiej warstwy
mo$e spe#nia% lu&no roz#o$ona na pod#o-
$u warstwa paroizolacji

nie jest potrzebna

folia PE, o grubo"ci 0.25 lub 0.4 mm, za-
k#ady nie mniejsze ni$ 10 cm, sklejone ta-
"m' klej'c'

pokrycie dachowe z tworzywa sztucznego
!! 5.2.1/2

Uk!ad warstw w stropodachu od do!u do góry

(1) warstwa konstrukcyjna

warstwa konstrukcyjna jest zwykle realizowana ze stali i betonu, wylewanego na miej-
scu lub z prefabrykatów $elbetowych; powierzchnia warstwy konstrukcyjnej powinna by%
g#adka, pozbawiona kawern i zag#!bie(, ostrych kraw!dzi i du$ych rys; miejsca po#'-
cze( prefabrykatów powinny by% szczelnie wype#nione

(2) warstwa podk!adowa

(3) warstwa rozdzielcza i wyrównuj#ca

(4) paroizolacja

(5) izolacja termiczna

izolacja termiczna z p#yt styropianowych, odmiany „DACH-POD)OGA“, w izolacji ter-
micznej mo$e by% wykszta#cony spadek stropodachu, przy grubo"ciach wi!kszych ni$
240 mm nale$y stosowa% dwie warstwy izolacji termicznej, klejone wzajemnie pasmo-
wo przy u$yciu kleju bez rozpuszczalników, (np. klej poliuretanowy)

5.2.1/1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5.2.1/2

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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funkcje tej warstwy mog! by" realizowa-
ne poprzez punktowe lub pasmowe kleje-
nie do izolacji termicznej pierwszej war-
stwy pokrycia, przez u#ycie perforowanej
papy lub tkaniny szklanej jak w (3), wre-
szcie przez zastosowanie specjalnej, z$o-
#onej z pasków styropianu przyklejonych
do wst%gi papy, warstwy izolacji termicz-
nej

pokrycie przynajmniej dwuwarstwowe,
pierwsza warstwa punktowo klejona do
izolacji termicznej, druga warstwa pokry-
ta posypk!, klejona na ca$ej powierzchni
do warstwy pierwszej, po$!czenia pod$u#-
ne i poprzeczne obydwu warstw szczelnie
sklejone

bezpo&rednio wykonywana na drugiej
warstwie pokrycia, pokrytej posypk!

bezpo&rednio na pokryciu, jako warstwa
balastowa dla niezamocowanej mecha-
nicznie pow$oki z tworzywa sztucznego.
Je&li  kamienie maj! ostre kraw%dzie, na-
le#y pokrycie os$oni" wcze&niej tkanin!
z tworzywa syntetycznego, u$o#on! lu'no
na pokryciu

ci%#ka warstwa ochronna w postaci p$ukanych, wolnych od gliny otoczaków o &rednicy
od 16 do 32 mm, grubo&" warstwy przynajmniej 5 cm. Warstwa ta pe$ni jednocze&nie
rol% balastu, chroni!c przed ssaniem wywo$anym dzia$aniem wiatru

Na nast#pnych stronach przedstawione b#d$ szczegó!y
rozwi$za% na bazie stropodachu z pokryciem bitumicznym.

pokrycie jednowarstwowe, np. z mi%kkie-
go PCV z wk$adk! z w$ókna syntetyczne-
go, lu'no uk$adane na izolacji, zak$ady
o szeroko&ci 5 cm, $!czone zgodnie z za-
leceniami producenta, dla uzyskania pe$-
nej jednorodno&ci warstwy

tkanina z w$ókna szklanego o gramaturze
120 g/m2, z 8 cm zak$adem, lu'no u$o#o-
na na izolacji termicznej, stanowi!ca do-
datkowo warstw% ogniochronn!

(6) warstwa odpowietrzaj$ca lub rozdzielcza

(7) pokrycie dachowe

(8) warstwa ochronna

Uk!ad warstw od do!u do góry (cd.)

bitumiczne pokrycie dachowe
!! 5.2.1/1

pokrycie dachowe z tworzywa sztucznego
!! 5.2.1/2

5.2.1/1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5.2.1/2

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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5.2.1/3
Po!#czenie stropodachu ze $ciank#
attykow#; $ciana zewn%trzna izolo-
wana systemem bezspoinowym
(por. rozdzia! 6.2.1)

5.2.1/4
Po!#czenie stropodachu ze $cian#
przyleg!#, izolowan# systemem
bezspoinowym (por. rozdzia! 6.2.1)

01 impregnowana deska drewniana
d = 40 mm, od spodu nacinana,
aby zapobiec zwichrzeniu

02 os!ona attyki, wykonana z p!yt ce-
mentowych zbrojonych w!óknem lub
z p!yt warstwowych, d = 6 - 10 mm,
od góry attyki  os!ona jest wyposa"o-
na w #rub$ regulacyjn% umo"liwiaj%-
c% jej precyzyjne osadzenie

03 pionowe !aty konstrukcji wsporczej

04 izolacja termiczna ze sztywnych p!yt
styropianowych odmiany „&CIANA“ ,
klejona do muru i mocowana przy
u"yciu ko!ków rozporowych, os!oni$ta
od zewn%trz klejem na siatce zbroj%cej
i mineralnym lub "ywicznym tynkiem
pocienionym (!6.2.1)

05 wzmocnione zbrojenie w obszarze
docisku !aty, aby zapobiec pojawia-
niu si$ rys na tynku (!6.2.1)

06 obróbka zamykaj%ca lub listwa co-
ko!owa ze specjalnego profilu starto-
wego lub k%townika wygi$tego
z blachy ocynkowanej (!6.2.1)

07 uszczelka samoklej%ca z mi$kkiej
pianki na bazie tworzyw sztucznych,
dobrana wymiarem tak, aby po wci-
#ni$ciu w szczelin$ stanowi!a dobre
uszczelnienie dla wody sp!ywaj%cej
i odbitej od powierzchni

08 impregnowana listwa drewniana do
mocowania wywini$tego pokrycia

09 p!yta styropianowa odmiany „DACH-
POD'OGA“, pokryta pap% bitumicz-
n%, zamocowana do muru jak 04

10 obróbka z wywini$tej blachy aluminio-
wej d = 1.5 mm (stal nierdzewna, bla-
cha miedziana d = 0.8 mm) jako os!o-
na mechaniczna warstw bitumicznych,
mocowana w odst$pach a " 20 cm

Szczegó!y 5.2.1/3

#
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5.2.1/4
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5.2.1/5
Po!#czenie stropodachu ze $ciank#
attykow#, $ciana zewn%trzna war-
stwowa (por. rozdzia! 6.3.1)

5.2.1/6
Po!#czenie stropodachu z przyleg!#
$cian# warstwow# (por. rozdzia! 6.3.1)

01 impregnowana deska drewniana
d = 40 mm, od spodu nacinana,
aby zapobiec zwichrzeniu

02 os!ona attyki z blachy aluminiowej
d ! 1.5 mm, mocowana przy u"yciu
uchwytów z wyt!oczonego aluminium
(por. 5.1.3, str. 6)

03 p!yta styropianowa „#CIANA“, na
kotwiach zamocowanych w murze
konstrukcyjnym

04 kotew ze stali szlachetnej " 4 mm,
z p!ytk$ dociskow$ dla izolacji ter-
micznej

05 podk!adka elastomerowa, pozosta!a
przestrze% szczeliny wype!niona sty-
ropianem

06 spoina pionowa w os!onowej war-
stwie muru pozostawiona pusta, dla
odprowadzenia wody opadowej

07 uszczelnienie przy u"yciu folii z two-
rzywa sztucznego

08 wspornik z k$townika stalowego,
ocynkowany

09 uszczelka samoklej$ca z mi&kkiej pian-
ki na bazie tworzyw sztucznych, dobra-
na wymiarem tak, aby po wci'ni&ciu
w szczelin& stanowi!a dobre uszczelnie-
nie dla wody sp!ywaj$cej i odbitej

10 impregnowana listwa drewniana do
mocowania wywini&tego pokrycia

11 p!yta styropianowa odmiany 
„DACH-POD(OGA“, pokryta pap$
bitumiczn$, zamocowana do muru
jak 03

12 obróbka z wywini&tej blachy aluminiowej
d = 1.5 mm ( ew. stal nierdzewna, bla-
cha miedziana d = 0.8 mm) jako os!o-
na mechaniczna warstw bitumicznych,
mocowana w odst&pach a # 20 cm

Szczegó!y (cd.) 5.2.1/5

01

02

03

04

5.2.1/6

05
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11

12



Stropodachy pe!ne o sztywnej konstrukcji
Nieu"ytkowane 5.2.1

strona 5

5.2.1/7
Po!#czenie stropodachu ze $ciank#
attykow#, $ciana zewn%trzna war-
stwowa (por. rozdzia! 6.4.1)

5.2.1/8
Po!#czenie stropodachu z przyleg!#
$cian# warstwow# (por. rozdzia!
6.4.1)

01 impregnowana deska drewniana
d = 40 mm, od spodu nacinana,
aby zapobiec zwichrzeniu

02 os!ona attyki z blachy aluminiowej
d ! 1.5 mm, mocowana przy u"yciu
uchwytów z wyt!oczonego aluminium
(por. 5.1.3, str. 6)

03 p!yty os!onowe o ma!ych rozmiarach,
d = 4 - 5 mm, p!yty cementowe
zbrojone w!óknem lub p!yty warstwo-
we

04 pionowy profil aluminiowy jako kon-
strukcja wsporcza

05 poziomy profil no#ny z aluminium,
p!ytki os!onowe zawieszone przy u"y-
ciu specjalnych haków

06 podpora do zamocowania pionowej
konstrukcji wsporczej

07 kszta!townik aluminiowy  lub z two-
rzywa sztucznego, jako element we-
ntyluj$cy

08 uszczelka samoklej$ca z mi%kkiej
pianki na bazie tworzyw sztucznych,
dobrana wymiarem tak, aby po wci-
#ni%ciu w szczelin% stanowi!a dobre
uszczelnienie dla wody sp!ywaj$cej
i odbitej

09 impregnowana listwa drewniana do
mocowania wywini%tego pokrycia

10 p!yta styropianowa odmiany 
„DACH-POD&OGA“, pokryta pap$
bitumiczn$, zamocowana do muru
jak 03

11 obróbka z wywini%tej blachy alumi-
niowej d = 1.5 mm ( ew. stal nie-
rdzewna, blacha miedziana d =
0.8 mm) jako os!ona mechaniczna
warstw bitumicznych, mocowana
w odst%pach a " 20 cm

Szczegó!y (cd.) 5.2.1/7

01

02

03

04

05

06

5.2.1/8

08

07

09

10

11
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5.2.1/9
Po!#czenie stropodachu z dwupow-
!okowym, izolowanym termicznie
kominem

5.2.1/10
Po!#czenie z kopu!# do$wietlaj#c#

01 styropian „DACH-POD!OGA“ klejony
do pier"cieniowych kszta#tek komino-
wych przy u$yciu kleju na bazie ce-
mentu

02 os#ona g#owicy komina klejona z p#yt
w#ókno-cementowych, na dolnej kra-
w%dzi wyposa$ona w "ruby regulacyjne

03 uszczelka samoklej&ca z mi%kkiej pian-
ki na bazie tworzyw sztucznych, dobra-
na wymiarem tak, aby po wci"ni%ciu
w szczelin% stanowi#a dobre uszczelnie-
nie dla wody sp#ywaj&cej i odbitej

04 impregnowana listwa drewniana do
mocowania wywini%tego pokrycia

05 p#yta styropianowa odmiany 
„DACH-POD!OGA“, pokryta pap&
bitumiczn&, zamocowana do muru
jak 01

06 obróbka z wywini%tej blachy aluminiowej
d = 1.5 mm ( ew. stal nierdzewna, bla-
cha miedziana d = 0.8 mm) jako os#o-
na mechaniczna warstw bitumicznych,
mocowana w odst%pach a ! 20 cm

07 pier"cieniowa kszta#tka kominowa
z betonu

08 izolacja termiczna komina

09 komin szamotowy

10 dwupow#okowa kopu#a do"wietlaj&-
ca, z izolowan& termicznie kraw%-
dzi& z tworzywa sztucznego

11 dociskaj&cy i os#aniaj&cy profil
z tworzywa sztucznego

12 dwupow#okowe pokrycie wywini%te
na obudow% kopu#y, zamocowane
i doci"ni%te profilem 11

13 podwójna, izolowana termicznie
obudowa kopu#y

14 ko#nierz kopu#y, mocowany do beto-
nowego stropu ko#kami rozporowymi

Szczegó!y (cd.) 5.2.1/9

01

02

03

04

05

06

07

08

09

5.2.1/10

10

11

12

13

14

"
15

"
15
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5.2.1/11
Sposób osadzenia dwucz#$ciowego
wpustu dachowego

5.2.1/12
Obróbka rury odpowietrzaj%cej
pion kanalizacyjny

01 izolowany termicznie wpust, z bitu-
micznym ko!nierzem uszczelniaj"cym
klejonym do warstwy paroizolacyjnej

02 gumowy pier#cie$ uszczelniaj"cy, za-
pobiegaj"cy cofaniu spi%trzonej
w rurze wody

03 nasadka z bitumicznym ko!nierzem
uszczelniaj"cym, wklejanym mi%dzy
warstwy dwupow!okowego pokrycia

04 kosz spustowy z tworzywa sztucznego

05 os!ona z drutu ze stali nierdzewnej
! 3 mm

06 rura odpowietrzaj"ca

07 elastomerowy, miechowy ko!nierz
uszczelniaj"cy, pozioma cz%#& ko!-
nierza jest wklejona mi%dzy warstwy
pokrycia bitumicznego

08 opaska ze stali nierdzewnej, dociska-
j"ca ko!nierz do rury odpowietrzaj"-
cej

09 paroizolacja wywini%ta na rur% od-
powietrzaj"c" i dok!adnie owini%ta
ta#ma samoklej"c"

Szczegó!y (cd.)

5.2.1/12

05

06

08

09

07

5.2.1/11

"
30

03 02 01 04



Stropodachy pe!ne o sztywnej konstrukcji
Nieu"ytkowane5.2.1

strona 8

5.2.1/13
Sposób osadzenia uchwytów zabez-
pieczaj#cych, wykorzystywanych do
prac konserwatorskich i napraw-
czych

5.2.1/14
Obróbka szczeliny dylatacyjnej

01 uchwyt zabezpieczaj!cy ze stali ocyn-
kowanej, przyspawany do stalowej
stopy, która przykr"cona jest z kolei
do stropu ko#kami rozporowymi, ca-
#o$% os#oni"ta os#on! ze stali nie-
rdzewnej, wewn!trz izolacja termicz-
na

02 elastomerowy, miechowy ko#nierz
uszczelniaj!cy, pozioma cz"$% ko#-
nierza jest wklejona mi"dzy warstwy
pokrycia bitumicznego

03 opaska ze stali nierdzewnej, dociska-
j!ca ko#nierz do os#ony ze stali nie-
rdzewnej

04 dodatkowa warstwa izolacji termicz-
nej ze styropianu odmiany „DACH-
POD&OGA“, o grubo$ci  ! 40 mm,
pokryta pap! bitumiczn!, dla pod-
niesienia szczeliny powy'ej poziomu
warstwy odwadniaj!cej stropodach

05 pokrycie dwuwarstwowe, wywini"te
lu(no nad profilem wsporczym 06

06 profil wsporczy z pianki o zamkni"tych
porach materia#owych, " 50 mm

07 bitumiczna paroizolacja mi"kko wy-
gi"ta nad szczelin! dylatacyjn!

08 szczelina dylatacyjna wype#niona
p#ytami styropianowymi o grubo$ci
30 mm

Szczegó!y (cd.)

5.2.1/14

08

07

5.2.1/13

04 05 06

01

03

02
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Rodzaje nawierzchni

Nawierzchnie dla stropodachów, po
których odbywa si! ruch pieszy, mo"na
podzieli# na dwa rodzaje:

1. Nawierzchnie z otwartymi spoi-
nami (!! 5.2.2/1)

Przy nawierzchniach tego typu woda opa-
dowa jest odprowadzana przez szczeliny
mi!dzy p$ytkami nawierzchni, nast!pnie
przez warstw! drenuj%c% i wreszcie sp$y-
wa po warstwie odwadniaj%cej, u$o"onej
ze spadkiem przynajmniej 3%.

Nawierzchnia jest wykonywana zwykle
z mrozoodpornych p$ytek kamiennych lub
betonowych, o wymiarach co najmniej
40x40 cm. P$ytki te s% uk$adane lu&no na
warstwie drenuj%cej, któr% stanowi "wir
o 'rednicy ziaren od 5 do 8 mm lub na
podk$adkach z placków zaprawy. Placki te
mo"na uzyska# pakuj%c zapraw! do wo-
reczków foliowych (!! 5.2.2/1).

Nawierzchnia stropodachu musi by# rów-
nie" u$o"ona ze spadkiem ok. 1%, aby
zapewni# odp$yw wody z powierzchni p$y-
tek i zapobiec powstawaniu lodu na ich
powierzchni. Ze wzgl!du na niebezpie-
cze(stwo potkni!cia si! kraw!dzie p$ytek
powinny by# lekko 'ci!te.

Aby umo"liwi# $atwy odp$yw wody szczeli-
ny pomi!dzy p$ytkami powinny mie# sze-
roko'# " 3 mm. Mo"na to zrealizowa#
przy u"yciu plastikowych krzy"yków dy-
stansowych lub specjalnie dobranego
drobnego "wirku o tej 'rednicy. Pozosta$e
na obrze"u stropodachu wi!ksze szczeliny
mo"na wype$ni# u"ywaj%c do tego celu
p$ukanego "wiru z otoczaków o 'redni-
cach # 8/16 lub # 16/32 (!! 5.2.2/7).

Odwadniaj%ca nawierzchnia musi by# $a-
two rozbieralna, umo"liwiaj%c w ten spo-
sób dost!p do warstw po$o"onych g$!biej
w celu ich czyszczenia lub naprawy.

Nawierzchnie z otwartymi szczelinami, ze
wzgl!du na pewn% przesuwno'# p$ytek
pod obci%"eniem, s% nazywane równie"
„nawierzchniami ruchomymi“.

2.Nawierzchnie z zamkni"tymi
spoinami (!! 5.2.2/2)

W tym przypadku, woda opadowa jest
odprowadzana do rur spustowych bezpo-
'rednio po nawierzchni stropodachu.
Z tego wzgl!du jej nachylenie powinno
wynosi# 2%, a nawet 3%. Woda, która
mimo wszystko przesi%ka przez szczeliny
w nawierzchni i warstw! drenuj%c%, musi
by# odprowadzona przez g$ówne pokry-
cie stropodachu (o spadku przynajmniej
2%). Nawierzchnia sk$ada si! z warstwy
zbrojonej wylewki cementowej, przejmu-
j%cej i rozk$adaj%cej obci%"enia zewn!trz-
ne oraz klejonych do niej, mrozoodpor-
nych p$ytek ceramicznych, o nasi%kliwo'ci
nie wi!kszej ni" 3%.

Ze wzgl!du na du"e wahania temperatu-
ry i powodowane przez nie zmiany d$ugo-
'ci warstw nawierzchni, nale"y wykona#
szczeliny dylatacyjne. Szczeliny, o szero-
ko'ci b=10 mm, przecinaj%ce nawierzch-
ni! a" do warstwy drenuj%cej, powinny
dzieli# ca$% powierzchni! stropodachu na
kwadratowe pola o boku 2-2.5 m
(szczeliny dylatacyjne nawierzchni
!! 5.2.2/2). Dodatkowo szczeliny takie
realizuje si! w miejscach, w których na-
wierzchnia styka si! z innymi elementami,
jak np. 'cianami wy"szych cz!'ci budyn-
ku, je'li nie s% tam zastosowane inne roz-
wi%zania (!! 5.2.2/10). Ze wzgl!du na
zwart% konstrukcj!, takie nawierzchnie
nazywane s% „nawierzchniami sta!y-
mi“.

Warstwa drenuj%ca jest tradycyjnie wyko-
nywana z p$ukanego "wiru o okr%g$ych
ziarnach i 'rednicach #16/32 mm. Obe-
cnie, ze wzgl!du na ograniczon% wyso-
ko'# konstrukcji i jej ci!"ar, warstw! dre-
nuj%c% wykonuje si! równie" z tkanin
z tworzyw sztucznych, o stabilnej postaci
i grubo'ci oko$o 10 mm. Odp$yw przes%-
czonej przez nawierzchni! wody jest mo"-
liwy pod warstw% drenuj%c%.

Zasady projektowania i wykonawstwa 5.2.2/1

5.2.2/2
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Wymagane spadki i sposób odwo-
dnienia

Ogólne zasady dotycz!ce kszta"towania
spadków nawierzchni i warstw pokrycia
stropodachów przystosowanych do ruchu
pieszego s! takie same jak przedstawione
w rozdziale 5.1.3 str. 1 i 2. Stropodachy
tego typu s! zwykle odwadniane do wn#-
trza.
Wspó"czynnik odp"ywu powinien wynosi$:
! dla stropodachów z otwartymi spoina-

mi ! = 0.5
! dla stropodachów z zamkni#tymi spoi-

nami ! = 1.0.

Szczeliny dylatacyjne i miejsca
przebi" stropodachów

Na stropodachach przystosowanych do
ruchu pieszego nie umieszcza si#:
! rur odpowietrzaj!cych piony kanaliza-

cyjne z powodu zapachów 
! kopu" do%wietlaj!cych ze wzgl#du na

mo&liwo%$ uszkodzenia.

Balustrady na kraw#dziach stropoda-
chów, po których odbywa si# ruch pieszy,
s! mocowane do %cian pionowych poza
stropodachem ("" 5.2.2/3) albo bez-
po%rednio na warstwie konstrukcyjnej
("" 5.2.2/4). Zapobiega si# w ten spo-
sób mo&liwo%ci przypadkowego uszko-
dzenia wodoszczelnego pokrycia.

Nawierzchnia, po której odbywa si# ruch
pieszy, nie mo&e przykrywa$ szczeliny dy-
latacyjnej. Dzi#ki temu mo&liwy jest do-
st#p do szczeliny, umo&liwiaj!cy kontrol#
i ewentualne naprawy w tym obszarze.

Zasady projektowania i wykonawstwa (cd.)

5.2.2/3

5.2.2/4

# 50
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Uk!ad warstw w stropodachu (od do!u do góry)

z lepiku bitumicznego na zimno,
dla zwi!kszenia przyczepno"ci do pod#o-
$a, jak w rozdziale 5.2.1

jej funkcja mo$e by% zrealizowana po-
przez punktowe klejenie paroizolacji, jak
w rozdziale 5.2.1

np. folia polietylenowa d = 0.4 mm jak
w rozdziale 5.2.1

np. z papy pokrytej foli& aluminiow& i da-
lej jak w rozdziale 5.2.1

np. z folii polietylenowej d = 0.4 mm, jak
w rozdziale 5.2.1

pod sta#ymi nawierzchniami, izolacja akustyczna chroni le$&ce poni$ej pomieszczenia
mieszkalne i miejsca pracy przed ha#asem pochodz&cym od ruchu pieszego, a g#ównie
od odg#osu kroków, stosuje si! w tym celu specjalna odmian! styropianu elastycznego,
izolacja akustyczna spe#nia równie$ funkcje ochrony cieplnej;

z twardych p#yt styropianowych odmiany „PARKING“,

nie jest potrzebna, jak w rozdziale 5.2.1

(1) warstwa konstrukcyjna

np. p#yta betonowa wylewana na mokro jak w rozdziale 5.2.1

(2) warstwa podk!adowa

(3) warstwa rozdzielcza i wyrównuj"ca

(4) paroizolacja

(5) izolacja akustyczna

(6) izolacja cieplna

(7) warstwa odpowietrzaj"ca lub rozdzielcza

(8) pokrycie dachowe

Nawierzchnia z otwartymi spoinami i po-
krycie bitumiczne (!! 5.2.2/5)

Nawierzchnia z zamkni!tymi spoinami i po-
krycie z tworzywa sztucznego (!! 5.2.2/6)

powstaje poprzez np. punktowe przykle-
jenie warstwy pokrycia dachowego, jak
w rozdziale 5.2.1

tkanina z w#ókna szklanego o gramaturze
120 g/m2 dalej jak w rozdziale 5.2.1

dalej jak w rozdziale 5.2.1 klejonych do izolacji akustycznej klejem po-
liuretanowym, dalej jak w rozdziale 5.2.1

przy ruchomych nawierzchniach na warstwach
$wirowych warstwa ta nie jest potrzebna

p#yty styropianowe d'wi!koizolacyjne

np. dwie warstwy papy bitumicznej, gór-
na z posypk&, jak w rozdziale 5.2.1

np. pokrycie jednowarstwowe, z mi!kkie-
go PCV z wk#adk& z w#ókna syntetyczne-
go, d = 1.5 lub 1.8 mm, dalej jak w roz-
dziale 5.2.1

pod nawierzchniami przystosowanymi do ruchu pieszego, warstwy pokrycia dachowe-
go powinny by% wzmocnione, dlatego $e ich konserwacja lub naprawa pod ruchomymi
nawierzchniami jest k#opotliwa, a pod nieruchomymi wr!cz niemo$liwa;

5.2.2/5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11)

5.2.2/6

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
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Uk!ad warstw w stropodachu (od do!u do góry) (cd.)

z p!ukanego "wiru o zaokr#glonych kra-
w$dziach i %rednicy ! 5/8 mm, grubo%&
tej warstwy w najni"szym miejscu stropo-
dachu d " 3 cm,
alternatywnie: warstwa nawierzchniowa
osadzona na klockach z zaprawy, wyso-
ko%& pustej przestrzeni w najni"szym
punkcie d " 2.5 cm

wykonywana np. z mrozoodpornych p!y-
tek kamiennych lub betonowych, o wy-
miarach 40 x 40 cm, d " 4 cm, uk!ada-
nych lu'no na warstwie z otwartymi
spoinami o szeroko%ci b " 3 mm. Wyma-
gana szeroko%& spoin jest utrzymywana
dzi$ki stosowaniu krzy"yków dystanso-
wych lub specjalnego granulatu

warstwa zbrojonej wylewki cementowej,
przejmuj#cej i rozk!adaj#cej obci#"enia
zewn$trzne, d " 5 cm, oraz klejonych do
niej, mrozoodpornych  p!ytek ceramicz-
nych

tkanina z tworzywa sztucznego, o stabil-
nej strukturze i grubo%ci ok.10 mm

(10) warstwa drenuj"ca

(11) nawierzchnia dla ruchu pieszego

(9) warstwa rozdzielcza i ochronna

Nawierzchnia z otwartymi spoinami i po-
krycie bitumiczne (#! 5.2.2/5)

Nawierzchnia z zamkni$tymi spoinami i po-
krycie z tworzywa sztucznego (#! 5.2.2/6)

nie jest potrzebna, gdy górna warstwa
pokrycia jest os!oni$ta posypk#, jak
w rozdziale 5.2.1

przy drenuj#cej tkaninie z tworzywa sztucznego
(10) nie jest konieczna, w pozosta!ych przypad-
kach jest to folia z mi$kkiego PCV, o grubo%ci
d = 0.5 mm, od spodu pokryta w!óknin#
z tworzywa sztucznego jak w rozdziale 5.2.1

5.2.2/5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11)

5.2.2/6

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11)

Na nast#pnych stronach przedstawione b#d" szczegó!y
rozwi"za$ dla nawierzchni:

- z otwartymi spoinami i pokryciem bitumicznym
- z zamkni#tymi spoinami i pokryciem z tworzyw sztucznych
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Szczegó!y

5.2.2/7
Sposób wykonania wyj"cia na taras,
drzwi uchylne

5.2.2/8
Sposób wykonania wyj"cia na taras,
drzwi przesuwne 

01 ocynkowany k!townik stalowy, za
po"rednictwem stalowej konsoli
wsporczej lub p#askownika przymo-
cowany ko#kami rozporowymi do
górnej kraw$dzi betonu

02 uszczelka z samoprzylepnej, impre-
gnowanej pianki z tworzywa sztucz-
nego, dobrana pod wzgl$dem roz-
miaru zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby uzyska% pe#n!
szczelno"% na penetracj$ wody opa-
dowej

03 p#yta styropianowa „DACH-
POD&OGA“, pokryta jednostronnie
pap! bitumiczn!, przyklejona do
"cianki 'elbetowej

04 obróbka z wywini$tej blachy alumi-
niowej d = 1.5 mm (stal nierdzew-
na, blacha miedziana d = 0.8 mm)
jako os#ona mechaniczna i docisk
warstw bitumicznych, mocowana
w odst$pach a ! 20 cm

05 rynna odwadniaj!ca z blachy ocyn-
kowanej, z odp#ywem do warstwy
drenuj!cej i rusztem o drobnych
oczkach

5.2.2/7

02

01

03

04

5.2.2/8

01

02

05

04

"
15

"
5
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5.2.2/9Szczegó!y (cd.)

5.2.2/9
Sposób osadzenia wpustu dacho-
wego; nawierzchnia tarasu o spoi-
nach otwartych

01 izolowany termicznie wpust dachowy
z bitumicznymi ko!nierzami uszczel-
niaj"cymi; dolny ko!nierz sklejony z
paroizolacj" stropodachu

02 gumowy pier#cie$ uszczelniaj"cy, za-
pobiegaj"cy cofaniu spi%trzonej
w rurze wody

03 nasadka z bitumicznym ko!nierzem
uszczelniaj"cym, wklejanym mi%dzy
warstwy dwupow!okowego pokrycia

04 kosz, odlew aluminiowy ze zdejmo-
wan" od góry os!on" 

03 02 01 04
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Szczegó!y (cd.)

5.2.2/10
Sposób po!"czenia tarasu ze #cian"
izolowan" termicznie od zewn"trz;
pokrycie wodochronne z tworzywa
sztucznego

5.2.1/11
Po!"czenie stropodachu jak wy$ej
z drzwiami balkonowymi, wysoko#%
progu 5 cm

01 uszczelka z samoprzylepnej, impre-
gnowanej pianki z tworzywa sztucz-
nego, dobrana pod wzgl!dem roz-
miaru zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby uzyska" pe#n$
szczelno%" na penetracj! wody opa-
dowej

02 k$townik z tworzywa sztucznego lub
ocynkowanej stali, dociskaj$cy wywi-
ni!te pokrycie, mocowany w odst!-
pach a ! 20 cm

03 impregnowana #ata drewniana, s#u-
&$ca do zamocowania wywini!tego
na próg pokrycia

04 p#yta styropianowa „DACH-
POD'OGA“, lu(no ustawiona przy
wywini!tej na próg paroizolacji

05 elastyczna warstwa rozdzielcza
z mi!kkiej pianki polietylenowej

06 k$townik z ocynkowanej i u&ebrowa-
nej stali, s#u&$cy jako profil no%ny
dla ceramicznych p#ytek coko#owych,
osadzanych na cienkiej warstwie za-
prawy

07 k$townik ze stali ocynkowanej, s#u-
&$cy do zawieszenia profilu docisko-
wego 02, za po%rednictwem stalowe-
go p#askownika przymocowany do
betonowej konstrukcji

08 samoprzylepna uszczelka jak 01

5.2.2/10

01

02

03

04

05

06

5.2.2/11

07

08

06

05

04

"
15

"
5
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Szczegó!y (cd.)

5.2.2/12
Sposób osadzenia wpustu dacho-
wego; nawierzchnia tarasu o spoi-
nach zamkni"tych, pokrycie wodo-
chronne z tworzywa sztucznego

01 izolowany termicznie wpust dachowy,
ko!nierze uszczelniaj"ce z mi#kkiego
PCV, paroizolacja sklejona z dolnym
ko!nierzem uszczelniaj"cym

02 gumowy pier$cie% uszczelniaj"cy, za-
pobiegaj"cy cofaniu spi#trzonej
w rurze wody

03 nasadka z ko!nierzem uszczelniaj"-
cym z PCV, ko!nierz jest zgrzany
z warstw" pokrycia

kosz sk!ada si# z:
04 pier$cienia ustalaj"cego
05 kszta!tki z regulowan" wysoko$ci"
06 zdejmowanego rusztu

5.2.2/12

03 02 01 06 0504
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Po stropodachach o nawierzchni przysto-
sowanej do ruchu ko!owego, izolowanych
termicznie przy u"yciu styropianu, mog#
porusza$ si% pojazdy o masie ca!kowitej
do 2.5 t. Nie mo"na dopu&ci$ do przekro-
czenia tego ograniczenia. W praktyce re-
alizuje si% to poprzez odpowiednie ogra-
niczenie np. wysoko&ci wjazdu na taras.
Dla pojazdów ci%"szych, konieczne jest
zastosowanie do izolowania tarasów ma-
teria!ów o jeszcze wi%kszej wytrzyma!o&ci
ni" styropian ekstrudowany, np. szk!a
piankowego.

Dopuszczalne trwa!e odkszta!cenie styro-
pianu nie mo"e przekroczy$ 2%. Aby
unikn#$ nierównomiernego odkszta!cenia
izolacji i warstw wierzchnich, wymagany
spadek pokrycia wodochronnego uzysku-
je si% nie przez zmian% grubo&ci izolacji,
ale poprzez wyrobienie spadku w war-
stwie konstrukcyjnej.

Ze wzgl"du na ochron" warstwy po-
krycia przed uszkodzeniem pod-
czas budowy i podczas trudnych
warunków eksploatacyjnych, w za-
sadzie stosuje si" w rozwi#zaniach
tego typu tylko pokrycia wielowar-
stwowe.

Pod warstw# nawierzchniow# stosuje si%
w stropodachach z ruchem ko!owym
wzmocnione warstwy rozdzielcze i wyrów-
nuj#ce. Dzi%ki nim, napr%"enia pocho-
dz#ce od obci#"e' zewn%trznych i od ru-
chów termicznych, nie s# przekazywane
na pokrycie wodochronne.

Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu
ko!owego konstruuje si% jako tzw. nieru-
chome, w formie zbrojonych p!yt betono-
wych d ! 10 cm. Ze wzgl%du na ruchy ter-
miczne, rozmiar tych p!yt nie powinien
przekracza$ 3.0 x 3.0 m (szczeliny dylata-
cyjne). Szczeliny wykorzystuje si% jako ka-
na!y odwadniaj#ce nawierzchni% i odpro-
wadzaj#ce wod% opadow# do kanalizacji
deszczowej ("! 5.2.3/1-3). Jako&$ be-
tonu nawierzchni poprawia si% poprzez
stosowanie dodatków uszlachetniaj#cych
i uszczelniaj#cych. Spadek nawierzchni
i warstwy wodochronnej w kierunku otwo-
rów odwadniaj#cych powinien wynosi$
! 2%. Szczeliny dylatacyjne ca!ej kon-
strukcji budynku powinny by$ bezwzgl%-
dnie zlokalizowane w najwy"szych punk-
tach spadku nawierzchni.

Silniej nachylone p!aszczyzny nawierzchni
stropodachu, np. w obszarze ramp wja-
zdowych, powinny by$ zabezpieczone
przed zsuwaniem poprzez zakotwienie
w warstwie konstrukcyjnej ("! 5.2.3/6).
W miejscach po!#cze' ramp z p!aszczy-
znami o normalnym nachyleniu nale"y
wykona$ dodatkowe szczeliny dylatacyj-
ne.

W miejscach po!#cze' stropodachu prze-
jazdowego ze &cianami budynków wy-
"szych, stosuje si% specjalne odboje beto-
nowe ("! 5.2.3/2) lub inne &rodki
zapobiegaj#ce mechanicznemu uszko-
dzeniu nawierzchni  i warstw izolacyjnych.

Elementy konstrukcyjne szczelin dylatacyj-
nych, albo koszy spustowych s# mocowa-
ne w warstwie nawierzchni, aby punktowo
przy!o"one si!y od tarcia kó! czy hamowa-
nia, by!y roz!o"one na du"ej powierzchni
i nie zosta!y przeniesione bezpo&rednio
na izolacj% termiczn# czy pokrycie dacho-
we ("! 5.2.3/4+5).

Podstawy projektowania i wykonawstwa 5.2.3/1

(1) (2) (3) (4) (8) (5) (6) (7)



Stropodachy pe!ne o sztywnej konstrukcji
Nawierzchnia dostosowana do ruchu ko!owego5.2.3

strona 2

(1) warstwa konstrukcyjna

np. z betonu wylewanego na mokro ze
spadkiem ! 2% lub spadkiem tylko
w nadbetonie, dalej jak w rozdziale 5.2.1

(2) bitumiczna warstwa gruntuj"ca

(3) paroizolacja

np. z papy bitumicznej z pow!ok" z folii
aluminiowej, klejona na ca!ej powierzch-
ni do warstwy konstrukcyjnej lepikiem na
gor"co, pozosta!e informacje jak w 5.2.1

(4) izolacja termiczna

p!yty ze styropianu „PARKING“, obustron-
nie oklejone pap" bitumiczn", ca!" po-
wierzchni" przyklejone do paroizolacji
gor"cym lepikiem, pozosta!e informacje
jak w 5.2.1

(5) pokrycie wodochronne

przynajmniej dwuwarstwowe, dolna war-
stwa klejona na ca!ej powierzchni do pa-
py z!"czonej z izolacj" termiczn", druga
warstwa z posypk" od góry, klejona do
warstwy dolnej równie# na ca!ej po-
wierzchni, pozosta!e informacje jak
w 5.2.1

(6) warstwa rozdzielcza i po#lizgowa

jedna warstwa folii polietylenowej
d = 0.3 mm i jedna warstwa maty pian-
kowej, u!o#one lu$no na pokryciu z zak!a-
dami na po!"czeniach o szeroko%ci
20 cm

(7) nawierzchnia dla ruchu ko!owego 

z betonu o klasie B 25, grubo%ci ! 10 cm,
ze spadkiem ! 2% do spustów lub koryt
rynnowych; podzielona na kwadratowe
pola o wymiarach ok. 3.0 x 3.0 m i wyle-
wana w szablonie wykonanym  z p!asko-
wników o trójk"tnym przekroju, umo#li-
wiaj"cym !atwe wydobycie z betonu;
w polach zbrojona siatk" stalow" zgrze-
wan", beton ewentualnie z dodatkiem
grysu i pró#niowany, powierzchnia górna
zacierana maszynowo na szorstko

(8) szczeliny dylatacyjne

szczeliny  wype!niane s" od góry okr"g!"
kszta!tk" z pianki o zamkni&tych porach,
a nast&pnie zamykane dwusk!adnikowym
materia!em uszczelniaj"cym, odpornym
na dzia!anie UV, benzyny i oleju. Dolne,
otwarte cz&%ci szczelin s!u#" jako kanaliki
odwadniaj"ce nawierzchni& i musz" mie'
po!"czenie z odp!ywami

Na nast$pnych stronach przedsta-
wiono najwa%niejsze szczegó!y tych
rozwi"za&.

Uk!ad warstw w stropodachu (od do!u do góry) ("! 5.2.3/1) 5.2.3/1

(1) (2) (3) (4) (8) (5) (6) (7)
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5.2.3/2
Po!"czenie stropodachu ze #cian"
przyleg!", izolowan" cieplnie od
zewn"trz

5.2.3/3
Sposób obróbki progu drzwi

01 uszczelka z samoprzylepnej, impre-
gnowanej pianki z tworzywa sztucz-
nego, dobrana pod wzgl!dem roz-
miaru zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby uzyska" pe#n$
szczelno%" na penetracj! wody opa-
dowej

02 k$townik ze stali ocynkowanej, doci-
skaj$cy wywini!te pokrycie i os#ania-
j$cy od góry betonowy odbój, moco-
wany %rubami w odst!pach
a ! 20 cm

03 p#yty styropianowe „PARKING“,
doci%ni!te do wywini!tego pokrycia

04 p#yta odboju z betonu B 25

05 drzwi stalowe z podwójnej blachy,
w dole k$townik ze stali szlachetnej

Szczegó!y rozwi"za$ 5.2.3/2

01

02

03

04

5.2.3/3

05

01

02

03

04

"
15
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Szczegó!y rozwi"za# (cd.)

5.2.3/4
Sposób osadzenia wpustu dacho-
wego; dwupoziomowy wpust dacho-
wy odlewany ze stali

5.2.3/5
Obróbka szczeliny dylatacyjnej
konstrukcji budynku

01 wpust dachowy z ko!nierzem do po-
!"czenia z paroizolacj"

02 gumowy pier#cie$ uszczelniaj"cy, za-
pobiegaj"cy cofaniu spi%trzonej
w rurze wody

03 nasadka z ko!nierzem do po!"czenia
z pokryciem wodochronnym

04 ruchomy ruszt, osadzony w p!ycie
betonowej nawierzchni

05 kszta!tka ze szk!a piankowego do
izolacji cieplnej odp!ywu

06 dolne kszta!tki wygi%te z ocynkowa-
nej blachy stalowej, mocowane do
betonu ko!kami rozporowymi,
z gwintowanymi trzpieniami do przy-
kr%cenia górnych profili

07 przestrze$ pomi%dzy profilami wype!-
niona elastyczn" piank" uszczelnia-
j"c"

08 elastomerowa ta#ma do szczelin dy-
latacyjnych, wklejona mi%dzy war-
stwy pokrycia stropodachu

09 obróbka szczeliny w nawierzchni
sk!ada si% z elastomerowego profilu
i dwóch k"towników ze stali szlachet-
nej, przykr%conych do kszta!tek 06

5.2.3/4

5.2.3/5

05 01 02 03 04

06 09 08 07 09 06

strona 4
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Szczegó!y rozwi"za# (cd.)

5.2.3/6
Sposób zabezpieczenia przed zsu-
waniem p!yty nawierzchniowej na
silnie nachylonych cz$%ciach stropo-
dachu (np. rampy wjazdowe)

01 kszta!tki ze spawanej blachy stalowej
d = 10 mm, ocynkowane, mocowa-
ne do betonu ko!kami rozporowymi
o du"ej wytrzyma!o#ci, zaopatrzone
w gwintowane bolce, s!u"$ce do za-
mocowania górnej p!yty 03

02 przestrze% mi&dzy kszta!tkami wype!-
niona styropianem „PARKING“

03 p!yta z ocynkowanej blachy stalowej
d = 8 mm, z przyspawanym ele-
mentem kotwi$cym, przykr&cona
#rubami do kszta!tek 01.

5.2.3/6

01 02 03
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Kategorie u"ytkowe

Na podstawie zgromadzonych ju! do-
"wiadcze#, mo!na obecnie wyodr$bni%
trzy podstawowe kategorie u!ytkowe zie-
lonych dachów:

1. U"ytkowanie ekstensywne

Powierzchnia dachu przypomina natural-
n& zielon& '&k$, z niskimi ro"linami, nie
wymagaj&cymi szczególnej opieki, ani
zabiegów piel$gnacyjnych. Pomijaj&c po-
cz&tkow& faz$ siania czy sadzenia ro"lin,
która wymaga'a dodatkowego nawa-
dniania i nawo!enia, przy ekstensywnym
u!ytkowaniu dachu opieka jest ograni-
czona do 1 lub 2 zabiegów piel$gnacyj-
nych rocznie. Grubo"% warstwy wegeta-
cyjnej wynosi w tym przypadku jedynie
5-8 cm i pozwala na jedynie bardzo
ograniczone magazynowanie wilgoci
i substancji od!ywczych dla ro"lin
(!! 5.2.4/1).
Spadek pokrycia wodochronnego powi-
nien wynosi% " 2-3%, aby unikn&% gnicia
ro"lin w zastoinach wody na zbyt p'askiej
powierzchni.
Dla spadków przekraczaj&cych 10%, na-
le!y stosowa% warstwy o wi$kszych mo!li-
wo"ciach gromadzenia wody i/lub ro"liny
o mniejszym zapotrzebowaniu na wod$,
aby w ten sposób zrekompensowa% inten-
sywniejszy odp'yw wody z gruntu.

2. U"ytkowanie o #redniej
intensywno#ci

Na dachu oprócz traw i niskich ro"lin, ho-
dowane s& równie! niewielkie krzewy
i zaro"la. Tego rodzaju ro"linno"% wyma-
ga ju! innego ukszta'towania wierzchnich
warstw stropodachu, a tak!e wymaga
znacznie intensywniejszej opieki. Grubo"%
warstwy wegetacyjnej wynosi% powinna 8-
15 cm. Razem z warstw& drenuj&c&, po-
siada ona znacznie wy!sze ni! poprze-
dnio mo!liwo"ci magazynowania wody
i substancji od!ywczych (!! 5.2.4/2).
Nawadnianie gruntu odbywa si$ cz$"cio-
wo tylko dzi$ki opadom, poza nimi ko-
nieczne jest sztuczne nawadnianie. Spa-
dek pokrycia wodochronnego powinien
wynosi% " 2-3%, tak jak dla u!ytkowania
ekstensywnego.

3. U"ytkowanie intensywne

Specjalnie dobierane i warto"ciowe ro"li-
ny, sadzonki i krzewy. Grubo"% warstwy
wegetacyjnej wynosi, zale!nie od rodzaju
ro"lin, 15-35  cm, a w szczególnych przy-
padkach (drzewa) nawet wi$cej. Ro"liny
hodowane przy tym sposobie u!ytkowa-
nia dachu, stawiaj& zwykle du!e wyma-
gania odno"nie warunków gruntowych
i wodnych. Dlatego te! stwarzane s& w ta-
kim przypadku warunki do spi$trzenia
wody na pokryciu wodochronnym po-
zbawionym spadku (!! 5.2.4/4).

Zasady projektowania i wykonawstwa

5.2.4/1

2-2,5 cm 5-8 cm "4 cm 5-8 cm

5.2.4/2
6-10 cm 8-15 cm

6-10 cm 8-15 cm
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Ochrona przed korzeniami (OK)

Warstwa ochronna ma za zadanie ochro-
ni! pokrycie przeciwwodne przed perfo-
racj" korzeniami ro#lin znajduj"cych si$
na stropodachu. Przy obecnym stanie
techniki funkcje t$ mog" spe%nia!:
! przy u"ytkowaniu ekstensywnym

dodatkowa, lu&no u%o'ona na stropie
warstwa ochronna z polietylenowej fo-
lii wysokoci#nieniowej d ! 0.4 mm, po-
%"czonej na zak%ady czo%owe i pod%u'-
ne o wielko#ci ok. 1.50 m.

! przy u"ytkowaniu o #redniej in-
tensywno#ci
dodatkowa warstwa ochronna z od-
pornej na dzia%anie substancji bitu-
micznych folii z mi$kkiego PCV,
d ! 0.8 mm, zgrzewana na z%"czach
dla uzyskania szczelnej wanny.

! samo pokrycie przeciwwodne
stropodachu
a wi$c jednopow%okowe pokrycie
z tworzywa sztucznego lub wielowar-
stwowe, specjalnie zbrojone pokrycia
bitumiczne.

W przypadku wody stoj"cej na pokryciu,
nale'y z zasady stosowa! dodatkow"
warstw$ ochronn" przed korzeniami,
ukszta%towan" jako szczelna wanna spi$-
trzaj"ca wod$ ("" 5.2.4/9).

Warstwa os!onowa (WO)

Warstwa ta s%u'y do os%oni$cia pow%oki
chroni"cej przed korzeniami lub odpor-
nego na dzia%anie korzeni pokrycia przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Warstwa drenuj$ca (WD)

Warstwa drenuj"ca, dzi$ki swojej poro-
watej strukturze, odprowadza z warstwy
wegetacyjnej nadmiar wody do kanaliza-
cji deszczowej. Przy odpowiednim ukszta%-
towaniu tej warstwy (np.  nasyp z gli(ca,
porowatego %upka lub kszta%tki styropia-
nowe) przejmuje ona cz$#ciowo funkcje
wegetacyjne, magazynuj"c wod$ i sub-
stancje od'ywcze oraz powi$ksza prze-
strze( dla rozwoju korzeni.
W przypadku drenuj"cej warstwy nasypo-
wej, jej grubo#! zale'y od spadku pokry-
cia wodochronnego i odleg%o#ci od otwo-
rów odwadniajacych.
Przy spadku powy'ej 2% grubo#! warstwy
drenuj"cej powinna wynosi!
! przy u'ytkowaniu ekstensywnym ! 4 cm
! przy u'ytkowaniu intensywnym ! 10 cm.

Nale'y starannie dobiera! równie' wiel-
ko#! ziaren, a co za tym idzie wielko#!
kanalików odwadniaj"cych. Powinny one
umo'liwia! odprowadzenie pe%nej ilo#ci
przes"czanej wody spodem warstwy dre-
nuj"cej.
Opór cieplny warstwy drenuj$cej,
z!o"onej z kszta!tek styropiano-
wych, mo"na cz%#ciowo uwzgl%dni&
przy obliczaniu ca!kowitego oporu
cieplnego przegrody. Nale'y jednak
przy tych obliczeniach inaczej traktowa!
efektywn" warstw$ izolacyjn" dla:
! dachów nachylonch z ca%kowitym od-

prowadzeniem wody i
! dachów poziomych ze spi$trzon" wod".
Ze wzgl$du na wymagan" grubo#! war-
stwy drenuj"cej przy materia%ach nasypo-
wych i wynikaj"cy st"d du'y ci$'ar, naj-
cz$#ciej stosuje si$ obecnie specjalne
kszta%tki styropianowe. Stanowi" one jed-
nocze#nie dodatkow" ochron$ pokrycia
przeciwwodnego przed uszkodzeniem
mechanicznym i korzeniami  ro#lin.
Kszta%tki wykonane ze styropianu daj" je-
szcze dodatkowo skutek termoizolacyjny.

Warstwa filtracyjna (WF)

Warstwa filtracyjna ma za zadanie ochro-
ni! warstw$ drenuj"c" przed zamuleniem
drobnymi cz"stkami pochodz"cymi
z warstwy wegetacyjnej. Materia% tej war-
stwy nie powinien stanowi! przeszkody
dla korzeni ro#lin. We wszystkich miej-
scach po%"cze( warstwa filtracyjna po-
winna by! wywini$ta powy'ej warstwy we-
getacyjnej.

Warstwa wegetacyjna (WW)

Warstwa ta stanowi zasadnicze pod%o'e
dla rozwoju ro#lin i powinna umo'liwia!
%atwy rozwój ich systemu korzeniowego.
Musi by! ona stabilna pod wzgl$dem
struktury fizycznej, dobrze magazynowa!
wod$ i istotne dla ro#lin zwi"zki chemicz-
ne i oddawa! jednocze#nie jej nadmiar
do warstwy filtracyjnej.

Przyj%to jednakowe grubo#ci
warstw na ca!ej powierzchni. Zmia-
ny grubo#ci warstwy wegetacyjnej
lub jej modelowanie jest stosowane
tylko przy intensywnym u"ytkowa-
niu zielonego dachu.

Uk!ad warstw powy"ej pokrycia wodochronnego (PW) "" 5.2.4/3 + 4

5.2.4/3

(PW) = (OK) (WO) (WD) (WF) (WW)

5.2.4/4

(PW) (OK) (WO) (WD) (WF) (WW)
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Nachylenie i odwodnienie zielo-
nych dachów

Ogólne zasady projektowania nachylenia
i odwodnienia zielonych dachów s! zgod-
ne z informacjami podanymi w rozdziale
5.1.3 str. 1 + 2. Jedynie w przypadku kie-
dy utrzymuje si" na powierzchni spi"trzo-
n! wod" w warstwie wegetacyjnej (por.
Zaopatrzenie w wod"), to pokrycie
wodochronne jest wykonywane bez spad-
ku, ale musi by# wtedy odpowiednio
wzmocnione.
Odwodnienie dachów z ro$linno$ci! jest
realizowane, zale%nie od szczegó&owych
rozwi!za', w poziomie:
! pokrycia wodochronnego
! ew. warstwy ochronnej przed korze-

niami
! lub na poziomie zwierciad&a spi"trzo-

nej wody.
W uk&adach o ma&ych mo%liwo$ciach ma-
gazynowania wody (np. u%ytkowanie eks-
tensywne) nale%y przewidywa# równie%
mo%liwo$# odprowadzania wody z górnej
p&aszczyzny warstwy wegetacyjnej
(!" 5.2.4/8).
Odp&ywy wody mog! by# umieszczane
poza warstw! wegetacyjn!, w pasie wy-
konanym ze %wiru, lub wewn!trz tej war-
stwy. W tym przypadku umieszcza si" je
wewn!trz drenuj!cej warstwy %wiru
b = 30 - 50 cm. Musz! one by# &atwo
dost"pne dla kontroli i mo%liwo$ci czy-
szczenia. Nale%y chroni# je przed zarasta-
niem i zatykaniem przez li$cie.
W przypadku spi"trzonej w gruncie wody,
nad odp&ywami umieszcza si" specjalne
nasadki kontrolne, w których mog! znaj-
dowa# si" urz!dzenia do automatycznej
regulacji poziomu wody i jej magazyno-
wania. Poza sezonem wegetacyjnym,
w ch&odnej cz"$ci roku, obni%a si" poziom
spi"trzonej wody lub nawet pozwala na
ca&kowity jej odp&yw z powierzchni stropo-
dachu (!" 5.2.4/10).

Zaopatrzenie w wod" i dodatkowe
nawadnianie

Zaopatrzenie ro$linno$ci w wod" odbywa
si" poprzez:
! zastosowanie w warstwie wegetacyjnej

sk&adników zatrzymuj!cych wod"
w warstwie drenuj!cej, np. materia&ów
ch&on!cych wod" (np. gliniec, porowaty
&upek) lub przez u%ycie specjalnych kszta&-
tek z zag&"bieniami, które mog! by# wy-
pe&nione %wirem (!" 5.2.4/3+4).

Przy intensywnej eksploatacji, najbardziej
skuteczn! i jednocze$nie najkorzystniej-
sz! ze wzgl"dów ekologicznych form!
nawadniania jest kombinacja magazyno-
wania wody w warstwie wegetacyjnej
i ew. drenuj!cej ze spi"trzeniem wody
w warstwie drenuj!cej. Wysoko$# spi"-
trzenia nie powinna przekracza# 2/3 gru-
bo$ci warstwy drenuj!cej, aby unikn!#
gnicia w warstwie wegetacyjnej.
W przypadku dachów z ro$linno$ci!, mu-
sz! by# one zawsze wyposa%one w dodat-
kowe urz!dzenia do nawadniania w for-
mie np.:
! w"%y do zraszania
! opryskiwaczy mg&awicowych
! deszczownic i zraszaczy
! automatycznych urz!dze' do spi"trza-

nia wody.

Ochrona przed wiatrem

Przy konstruowaniu zielonych stropoda-
chów zazwyczaj d!%y si" do utrzymania
minimalnej grubo$ci i ci"%aru wszystkich
warstw. Jednak ze wzgl"du na ss!ce dzia-
&anie wiatru, szczególnie silne na brze-
gach i w naro%nikach dachu, mo%e by#
czasami konieczne powi"kszenie grubo$ci
warstw lub zastosowanie materia&ów
o wi"kszym ci"%arze. Nale%y pami"ta#, %e
dla celów obliczeniowych zwi!zanych ze
ssaniem wiatru, nale%y przyjmowa# g"-
sto$ci materia&ów w stanie suchym,
a wspó&czynnik bezpiecze'stwa  równy
1.5.

Nawierzchnie dla ruchu pieszego
i ko!owego w obr"bie zielonych
dachów

W obszarach dla ruchu pieszego projek-
tuje si" nawierzchnie z otwartymi spoina-
mi na warstwie okr!g&ego %wiru (por.
5.2.2 str. 1). Warstwa drenuj!ca cz"$ci
zielonej jest wprowadzona pod na-
wierzchni". W innych przypadkach cz"$#
wegetacyjna jest oddzielona od po-
wierzchni dla ruchu pieszego specjaln!
kszta&tk! (!" 5.2.4/11).
Nawierzchnie dla ruchu ko&owego reali-
zuje si" w postaci pasów z kszta&tek
umo%liwiaj!cych sianie w nich trawy (tzw.
„zielony parking“) lub zespolonych p&yt
z bruku kamiennego na poduszce z grysu
lub piasku. Tak%e i tu warstwa drenuj!ca
doprowadzana jest a% do twardej na-
wierzchni ko&owej. W przypadku stosowa-
nia kszta&tek drenuj!cych, nale%y dobra#

takie, które posiadaj! odpowiedni! wy-
trzyma&o$# na $ciskanie.

Po!#czenia ze $cianami, kraw"dzie
stropodachu, miejsca przebi%
i szczeliny dylatacyjne

Zielony dach jest oddzielany od innych
elementów budynku (przyleg&ych $cian,
kominów), od obrze%y, kopu& do$wietlaj!-
cych itp. za pomoc! paska ze %wiru,
o szeroko$ci ok. 30-50 cm. S&u%y on jako
warstwa zapobiegaj!ca rozbryzgiwaniu
wody w tym obszarze, a tak%e jako dre-
na% i jednocze$nie $cie%ka u&atwiaj!ca
dost"p do tych miejsc. Wzd&u% kraw"dzi
dachu nale%y rozmie$ci# uchwyty pozwa-
laj!ce na zamocowanie zabezpiecze' dla
ludzi wykonuj!cych prace konserwacyjne
lub piel"gnacyjne (!" 5.2.1/13).
W podobny sposób os&ania si" obróbki
szczelin dylatacyjnych, pokrywaj!c je od
wierzchu warstw! %wiru o szeroko$ci ok.
30-50 cm. Poniewa% szczeliny dylatacyjne
s! lokalizowane w najwy%szych fragmen-
tach nachylonych po&aci stropodachu, to
mo%na w tym miejscu przerwa# ci!g&o$#
warstwy drenuj!cej.

Ochrona przeciwogniowa

Dodatkowe warstwy i ro$linno$# na dachu
mog! mie# korzystny wp&yw na ochron"
przeciwogniow! stropodachu je$li:
! warstwa gruntu jest mineralna i jej

grubo$# wynosi nie mniej ni% 3 cm
! ro$linno$# nie stanowi dodatkowego

obci!%enia ogniowego
! zachowany jest przynajmniej 50 cm

odst"p od przyleg&ych $cian, $wietli-
ków itp.

Zasady projektowania i wykonawstwa
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styropian odmiany „DACH-POD!OGA“ lub
„SUPER STROPODACH“, dalej jak w 5.2.1

styropian „PARKING“, dalej jak w 5.2.1

minimalny spadek 2 - 3%

masywna p"yta betonowa jak w 5.2.1

z lepiku na zimno jak w 5.2.1

paroizolacja klejona punktowo do warstwy konstrukcyjnej jak w 5.2.1

np. papa z foli# aluminiow# jak w 5.2.1

z p"yt styropianowych jak w 5.2.1

pierwsza warstwa pokrycia wodochronnego klejona punktowo do izolacji termicznej
jak w 5.2.1

nie jest tu konieczna, ze wzgl$du na w"a%ciwo%ci warstwy (7)

przynajmniej dwuwarstwowe pokrycie bitumiczne, pierwsza warstwa: zgrzewalna papa
asfaltowa zbrojona, odporna na dzia"anie korzeni, druga warstwa ze zgrzewalnej pa-

py asfaltowej z dodatkow# ochron# przeciw korzeniom w postaci folii miedzianej
d = 0.1mm, dalej jak w 5.2.1

Pokrycie wodochronne musi by" odporne na dzia!anie korzeni ro#lin.

ze wzgl$du  na ci%nienie spi$trzonej wody
konieczna jest dodatkowa warstwa
ochronna z mi$kkiego PCV, d ! 0.8 mm,
ukszta"towana w postaci szczelnej wanny
i lu&no spoczywaj#ca na pod"o'u, z"#cza
zgrzewane z 5 cm zak"adem

bez spadku

(1) warstwa konstrukcyjna

(2) warstwa podk!adowa

(3) warstwa rozdzielcza i wyrównuj$ca

(4) paroizolacja

(5) izolacja termiczna

(6) warstwa odpowietrzaj$ca lub rozdzielcza

(7) pokrycie dachowe

(8) warstwa ochronna przed korzeniami

Pokrycie bitumiczne dla u'ytkowania
ekstensywnego "! 5.2.4/5

Pokrycie bitumiczne dla intensywnego
u'ytkowania ze spi$trzeniem wody
"! 5.2.4/6

Uk!ad warstw od do!u do góry

5.2.4/5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

5.2.4/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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z w!ókien syntetycznych d = 5 mm, lu"no
u!o#ona na pokryciu, z zak!adami po-
przecznymi i pod!u#nymi o wielko$ci przy-
najmniej 10 cm

jednocze$nie pe!ni% ona mo#e rol& magazynu wody i substancji pokarmowych dla
ro$lin

w!óknina filtracyjna z tworzywa sztucznego 100-120 g/m2, lu"no u!o#ona na warstwie
drenuj'cej, z zak!adami pod!u#nymi i poprzecznymi ok. 20 cm, mocowana nast&pnie

specjalnymi ko!kami plastikowymi do pod!o#a

z wierzchniej warstwy gleby, wolna od chwastów, ulepszona przez dodatki
powi&kszaj'ce magazynowanie wody

z w!ókna syntetycznego d = 8-10 mm, lu-
"no u!o#ona na warstwie chroni'cej
przed korzeniami, z zak!adami poprzecz-
nymi i pod!u#nymi o wielko$ci przynaj-
mniej 10 cm

(9) warstwa ochronna przed uszkodzeniami mechanicznymi

np. w postaci kszta!tek z tworzywa sztucz-
nego h = 20-30 mm, z zag!&bieniami do
magazynowania wody i otworami do od-
prowadzania nadmiaru wody, u!o#ona
lu"no na warstwie ochronnej (9)

dla hodowli ekstensywnej d = 5-8 cm,
zale#nie od rodzaju ro$lin

dla hodowli $rednio intensywnej d = 8-15 cm,
zale#nie od rodzaju ro$lin
dla hodowli intensywnej d = 15-35 cm,
zale#nie od rodzaju ro$lin

jednocze$nie pe!ni% ona mo#e rol& magazynu wody i substancji pokarmowych dla ro$lin

np. w postaci kszta!tek styropianowych 
ze styropianu „DACH-POD(OGA“,
h = ok. 60!140 mm, z zag!&bieniami do
magazynowania wody i otworami do odpro-
wadzania nadmiaru wody, u!o#ona lu"no na
warstwie ochronnej (9). Zag!&bienia wype!-
nione s' materia!ami wch!aniaj'cymi wod&

(10) warstwa drenuj"ca

(11) warstwa filtracyjna

(12) warstwa wegetacyjna

Pokrycie bitumiczne dla u#ytkowania
ekstensywnego "! 5.2.4/5

Pokrycie bitumiczne dla intensywnego
u#ytkowania ze spi&trzeniem wody
"! 5.2.4/6

Uk!ad warstw od do!u do góry (cd.)

5.2.4/5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

5.2.4/6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Szczegó!y

5.2.4/7
Po!"czenie stropodachu ze #ciank"
attykow"

5.2.4/8
Sposób osadzenia wpustu dacho-
wego

01 pas okr!g"ego #wiru, o $rednicy
16/32, wzd"u# $cianki attykowej

02 tkanina filtracyjna wywini%ta na #wir

03 izolowany termicznie odp"yw, z
bitumicznym ko"nierzem
uszczelniaj!cym przyklejonym do
warstwy paroizolacyjnej

04 gumowy pier$cie& uszczelniaj!cy,
zapobiegaj!cy cofaniu spi%trzonej w
rurze wody

05 nasadka z bitumicznym ko"nierzem
uszczelniaj!cym, wklejanym mi%dzy
warstwy dwupow"okowego pokrycia

06 osadnik ze zdejmowan! pokryw!,
odlew aluminiowy

07 pasek #wiru o $rednicach 16/32
dooko"a osadnika

5.2.4/7

5.2.4/8

05 04 03 06 01 02

01 02

!
10

30-50 cm

30-50 cm
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Szczegó!y (cd.)

5.2.4/9
Po!"czenie stropodachu ze #cian"
przyleg!"; #ciana izolowana od ze-
wn"trz, woda spi$trzona na po-
wierzchni

5.2.4/10
Sposób osadzenia wpustu dacho-
wego w warunkach spi$trzonej wo-
dy na powierzchni stropodachu

01 zwierciad!o wody spi"trzonej na stro-
podachu

02 pasy okr#g!ego $wiru, o %rednicy
16/32, wzd!u$ przylegaj#cej do stro-
podachu %ciany lub szybiku kontrol-
nego 11

03 tkanina filtracyjna wywini"ta na $wir

04 obróbka z blachy aluminiowej 
d = 1.5 mm (ew. stal szlachetna lub
mied& d = 0.8 mm) jako  os!ona
mechaniczna i jednocze%nie docisk
warstw pokrycia, mocowanie w od-
st"pach a ! 20 cm

05 warstwa ochronna przed korzeniami,
wykonana z mi"kkiego PCV, jako
szczelna wanna dla spi"trzonej wody

06 warstwa ochronna i tkanina filtracyj-
na wywini"te na %cian" i dociskane
przez blach" obróbki i $wir

07 izolowany termicznie odp!yw, z bitu-
micznym ko!nierzem uszczelniaj#cym
przyklejonym do warstwy paroizola-
cyjnej

08 nasadka z bitumicznym ko!nierzem
uszczelniaj#cym, wklejanym mi"dzy
warstwy dwupow!okowego pokrycia

09 nasadka z ko!nierzem uszczelniaj#-
cym z mi"kkiego PCV, do którego
zgrzana jest pow!oka 05 chroni#ca
przed korzeniami

10 przesuwna rura spi"trzaj#ca wod",
z dwiema uszczelkami zapobiegaj#-
cymi odp!ywowi wody

11 szybik kontrolny z tworzywa sztuczne-
go, ze zdejmowan# pokryw#, gru-
bo%' %cianek d = 10 mm

5.2.4/9

5.2.4/10

10 09 08 07 02 030111

03 02 01 06 05 04

30-50 cm

30-50 cm
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Szczegó!y (cd.)

5.2.4/11
Sposób po!"czenia nawierzchni dla
ruchu pieszego z warstw" wegeta-
cyjn" (por. 5.2.2)

01 zwierciad!o wody spi"trzonej na stro-
podachu

02 tkanina filtracyjna wywini"ta na kra-
w"#nik

03 betonowy kraw"#nik 80/200 mm,
wyznaczaj$cy kraw"d% zielonej cz"&ci
nawierzchni

04 nawierzchnia o otwartych spoinach,
wykonana z p!yt betonowych

5.2.4/11

01 02 03 04
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Poszczególne elementy konstrukcji drew-
nianej mog! by" wykonane z:
! litego drewna

w postaci desek  z drewna iglastego,
#!czonych na pióro i wpust, d ! 24 mm
(przy rozstawie krokwi a " 75 cm), sze-
roko$" desek 8 - 16 cm

! wodoodpornych, klejonych mate-
ria!ów drewnopochodnych
np. w formie p#yt wiórowych lub sklej-
ki budowlanej, d ! 19 mm lub wg wy-
maga% statycznych.

W przypadku materia#ów drewnopochod-
nych, d#ugo$" ich kraw&dzi nie powinna
przekracza" 2.5 m. Ze wzgl&du na zmia-
ny d#ugo$ci zachodz!ce w p#ytach o du-
'ych rozmiarach w wyniku skurczu i p&cz-
nienia nale'y zostawia" mi&dzy p#ytami
szczeliny:
! dla p#yt wiórowych 2 mm/m d#ugo$ci

kraw&dzi
! dla sklejek 1 mm/m d#ugo$ci kraw&-

dzi.
Kraw&dzie p#yt, które nie s! oparte na
konstrukcji no$nej (krokwie, p#atwie), na-
le'y #!czy" na pióro i wpust. Styki p#yt po-
winny by" wzajemnie przesuni&te, tak aby
nie styka#y si& ze sob! cztery naro'niki
uk#adanych p#yt.
Przed u#o'eniem na blacie z p#yt kolej-
nych warstw, nale'y szczeliny mi&dzy p#y-
tami os#oni" w sposób nieprzesuwny pa-
skami o szeroko$ci b = 20 cm. P#yty
nale'y natychmiast po wbudowaniu os#o-
ni" przed opadami. W przeciwnym razie,
w przypadku p#yt wiórowych nale'y si& li-
czy" nawet z 12% sp&cznieniem na gru-
bo$ci.

Ochrona drewna

Drewno nale'y zabezpieczy" przed koro-
zj! biologiczn!, chemiczn!, przed owa-
dami i ogniem stosownie do szczegó#o-
wych zasad dla danej konstrukcji
i warunków $rodowiska. (rodki zabezpie-
czaj!ce nie mog! jednak w 'aden sposób
wp#ywa" negatywnie na inne materia#y
wbudowywane w stropodach.

Nachylenie i odwodnienie dachu

W przypadku stropodachów  o konstruk-
cji drewnianej, odpowiedni spadek uzy-
skuje si& poprzez nachylenie konstrukcji
wsporczej i no$nej. Ze wzgl&du na wiot-
ko$" tych konstrukcji i mo'liwe du'e ugi&-
cie, minimalny spadek pokrycia wodo-
chronnego, gwarantuj!cy skuteczne
odwodnienie, powinien wynosi" odpowie-
dnio wi&cej ni'  wymagane wcze$niej 2%.
Wpusty dachowe umieszczane s! w naj-
ni'szych punktach dachu i mocowane
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej
(#" 5.3.1/5).

Wodochronne pokrycie bitumiczne

Najpierw rozk#adana jest warstwa pod-
k#adowej papy bitumicznej o zwi&kszonej
wytrzyma#o$ci na rozerwanie, przybijana
papiakami, w odst&pach co 10 cm, po-
cz!tkowo tylko w obszarze zak#adów po-
szczególnych pasm. Tu' przed wykona-
niem warstwy paroizolacji, dodatkowo
przybija si& j! równie' w $rodku, w odst&-
pach co 25 cm (#" 5.3.1/1).
Do tak przygotowanego pod#o'a s! klejo-
ne nast&pne warstwy,  tak jak to opisano
w rozdziale 5.2.1. Z t! jedynie ró'nic!, 'e
ze wzgl&du na podatno$" konstrukcji tak-
'e pierwsza warstwa pokrycia powinna
by" wykonana z materia#u o du'ej wyd#u-
'alno$ci.

Pokrycia z tworzyw sztucznych

W tym przypadku wszystkie warstwy stro-
podachu, uk#adane na drewnianej kon-
strukcji no$nej, s! mocowane do pod#o'a
przy u'yciu specjalnych #!czników mecha-
nicznych (#" 5.3.1/2). Ka'da p#yta ma-
teria#u izolacji termicznej musi by" przy
tym zamocowana przynajmniej w dwóch
miejscach.

Obrze"a stropodachu i po!#czenia
z przyleg!ymi $cianami

Ze wzgl&du na mo'liwe przemieszczenia,
wszystkie po!#czenia tego typu powinny
by" wykonywane jako przesuwne.
Dla ewentualnego przeniesienia pozio-
mych si#, warstwa pokrycia powinna by"
w tych obszarach silnie zamocowana do
konstrukcji (zamocowanie liniowe
#" 5.3.1/3+4).

Ochrona przed wiatrem

Mocowanie pokrycia dachowego powin-
no by" wykonywane zgodnie z wymaga-
niami podanymi w tabeli 5.1.3/8.
Kraw&dzie stropodachów z warstwami
mocowanymi mechanicznie do pod#o'a,
bez lub z warstwami balastowymi, nale'y
szczelnie zamkn!". Dzi&ki temu uniemo'-
liwia si& podnoszenie pokrycia na skutek
jednoczesnego parcia i ssania wiatru.

Odporno$% ogniowa

Stropodachy o drewnianej konstrukcji
i izolacji termicznej ze styropianu mo'na
ocenia" jako odporne na rozprzestrzenia-
nie ognia je$li:
! pokryte s! przynajmniej dwiema war-

stwami pokrycia bitumicznego
! jednowarstwowym pokryciem z tworzy-

wa sztucznego o wymaganej odpor-
no$ci i warstwie ochronnej z tkaniny
szklanej o gramaturze 120 g/m2

! pokrycie jest dowolne, ale os#oni&te do-
datkowo warstw! 'wiru $ 16/32 mm
i grubo$ci powy'ej 5 cm.

Takie stropodachy nie maj! jednak 'ad-
nej sklasyfikowanej odporno$ci ogniowej.
Je$li taka odporno$" jest wymagana nale-
'y konstrukcj& no$n! os#oni":
! od spodu odpowiedni! ok#adzin!

ognioodporn! lub
! od góry warstw! 'wiru o grubo$ci po-

wy'ej 5 cm.

Zasady projektowania i wykonywania
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podk!adowa papa bitumiczna uk!adana
z zak!adem 10 cm, przybijana papiaka-
mi, w odst"pach co 10 cm, pocz#tkowo
tylko w obszarze zak!adów poszczegól-
nych pasm, przed wykonaniem warstwy
paroizolacji, dodatkowo przybija si" j#
równie$ w %rodku, w odst"pach co 25 cm

dwuwarstwowe: pierwsza warstwa papa
asfaltowa podk!adowa; druga warstwa
papa wierzchniego krycia z posypk# mi-
neraln#, dalej jak w 5.2.1

pokrycie jednowarstwowe z mi"kkiego
PCV z wk!adk# z w!ókien syntetycznych
d = 1.5 mm, dalej jak w 5.2.1; je%li nie
jest stosowana warstwa dociskowa na po-
kryciu, to nale$y zamocowa& je mecha-
nicznie  do warstwy no%nej,  przebijaj#c
na wylot w miejscach po!#cze' wszystkie
warstwy, zgodnie z wymaganiami w tabe-
li 5.1.3/8

lekka warstwa ochronna w formie np.
posypki mineralnej na drugiej warstwie
pokrycia, por. (6)

brak specjalnej warstwy ochronnej

asfaltowa papa podk!adowa z foli#
aluminiow#, jak w rozdz. 5.2.1

folia polietylenowa o grubo%ci d = 0.25 mm
lub 0.4 mm, jak w rozdz. 5.2.1

np. deskowanie na krokwiach, grubo%& desek d ! 24 mm, szeroko%& b = 8-16 cm

p!yty styropianowe odmiany „DACH-POD(OGA“ lub „SUPER STROPODACH“, 
dalej jak w 5.2.1

jak w rozdz. 5.2.1

ci"$ka warstwa ochronna, w postaci warstwy $wiru o grubo%ci d ! 50 mm i %rednicy
okr#g!ych kamieni 16/32 mm, jest stosowana tylko wtedy, gdy pozwala na to

wytrzyma!o%& konstrukcji no%nej obiektu, w przeciwnym razie:

t" funkcj"  mo$e spe!nia& lu)no uk!adana
na pod!o$u paroizolacja

(1) konstrukcja no"na

(2) warstwa rozdzielcza i wyrównawcza

(3) paroizolacja

(4) izolacja termiczna

(5) warstwa rozdzielcza  i wyrównuj#ca ci"nienie pod pokryciem

(6) pokrycie wodochronne

(7) warstwa ochronna pokrycia

Na nast$pnych stronach pokazane b$d# sposoby rozwi#zywania szcze-
gó!ów i detali p!askiego stropodachu z pokryciem bitumicznym z lekk#

warstw# ochronn#.

pokrycie bitumiczne "! 5.3.1/1 pokrycie z tworzyw sztucznych
("! 5.3.1/2)

Uk!ad warstw w stropodachu od do!u do góry 5.3.1/1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5.3.1/2

(6)(5)(4)(3)(1)

5 4-6 1
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Szczegó!y
5.3.1/3
Po!"czenie stropodachu ze #ciank"
attykow"; #ciana zewn$trzna izolo-
wana od zewn"trz (por. rozdzia!
6.2.1)

5.3.1/4
Po!"czenie stropodachu ze #cian"
przyleg!", izolowan" od zewn"trz
(por. rozdzia! 6.2.1)

01 impregnowana deska drewniana
d = 40 mm, od spodu nacinana, aby
zapobiec zwichrzeniu, mocowana do
kantówki 07 przy u!yciu ocynkowanych
k"towników

02 obróbka attyki z blachy aluminiowej
d ! 1.5 mm, mocowana uchwytami
z aluminium (por. 5.1.3, str. 6)

03 impregnowana deska o grubo#ci
d = 40 mm, zamocowana do deskowa-
nia stropu, s$u!"ca do liniowego moco-
wania pokrycia wodochronnego

04 impregnowana deska drewniana
d = 40 mm, od spodu nadpi$owana,
aby zapobiec zwichrzeniu, stanowi"ca
podpor% do mocowania wywijanej pa-
roizolacji i pokrycia

05 uszczelka samoklej"ca z mi%kkiej pianki
na bazie tworzyw sztucznych, dobrana
wymiarem tak, aby po wci#ni%ciu w szcze-
lin% stanowi$a dobre uszczelnienie dla
wody sp$ywaj"cej i odbitej

06 izolacja termiczna ze sztywnych p$yt
styropianowych odmiany „&CIANA“,
klejona do muru i mocowana przy u!y-
ciu ko$ków rozporowych

07 impregnowana $ata drewniana, jako
konstrukcja wsporcza dla os$ony attyki
08, mocowana do wystaj"cych poza li-
co #ciany belek stropowych

08 os$ona attyki z desek $"czonych na
pióro i wpust, przybita do $aty 07

09 k"townik aluminiowy lub z tworzywa
sztucznego jako profil wentyluj"cy
szczelin% pod os$on"

10 paski folii z tworzywa sztucznego os$a-
niaj"ce belki stropowe przed podci"-
ganiem wilgoci z muru

11 uszczelka samoklej"ca z mi%kkiej pian-
ki na bazie tworzyw sztucznych, dobra-
na wymiarem tak, aby po wci#ni%ciu
w szczelin% stanowi$a dobre uszczelnie-
nie dla wody deszczowej

12 impregnowana $ata drewniana do moco-
wania wywini%tych warstw pokrycia

13 izolacja termiczna ze sztywnych p$yt
styropianowych odmiany „DACH-
POD'OGA“, jednostronnie oklejona
pap" bitumiczn" i nast%pnie przyklejona
do muru 

14 obróbka z wywini%tej blachy aluminiowej
d = 1.5 mm (stal nierdzewna, blacha
miedziana d = 0.8 mm) jako os$ona me-
chaniczna i docisk dla warstw bitumicz-
nych, mocowana w odst%pach a " 20 cm

5.3.1/3

5.3.1/4
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Szczegó!y (cd.)

5.3.1/5
Sposób osadzenia dwucz"#ciowego
wpustu dachowego

01 izolowany termicznie wpust dachowy,
przykr!cony do deskowania stropu,
ko"nierz uszczelniaj#cy wpustu jest
wklejony mi!dzy warstwy papy na
deskowaniu

02 gumowa, okr#g"a uszczelka zapo-
biegaj#ca cofaniu si! sp"ywaj#cej do
wpustu wody

03 nasadka z bitumicznym ko"nierzem
uszczelniaj#cym, wklejanym mi!dzy
warstwy dwupow"okowego pokrycia

04 kosz wpustu z tworzywa sztucznego

05 izolacja termiczna rury spustowej,
dla ochrony przed wykraplaniem pa-
ry wodnej owini!ta dodatkowo foli#
polietylenow# jako paroizolacj#

5.3.1/5

03 02 01 04 15



Stropodachy pe!ne o wiotkiej konstrukcji
Warstwa no"na z blachy trapezowej5.3.2

strona 1

Trapezowa blacha stalowa, u!ywana jako
warstwa konstrukcyjna stropodachu p"a-
skiego, powinna by# ocynkowana i do-
datkowo pokryta fabrycznie pow"ok$ an-
tykorozyjn$.

Nachylenie i odwodnienie dachu

W stropodachach, w których stosowana
jest  blacha trapezowa, spadek uzyskuje
si% poprzez nachylenie w kierunku wpustu
warstwy konstrukcyjnej. Ze wzgl%du na
wiotko&# tych konstrukcji, minimalny spa-
dek pokrycia wodochronnego, gwarantu-
j$cy skuteczne odwodnienie, powinien
wynosi# odpowiednio wi%cej ni!  wyma-
gane dla sztywnych konstrukcji 2%. Wpu-
sty dachowe umieszczane s$ w najni!-
szych punktach dachu i mocowane
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej
(!! 5.3.2/8).
Pozosta"e zasady kszta"towania nachyle-
nia i odwodnienia stropodachu s$ takie
jak podano w rozdz. 5.3.1, str. 1.

Miejsca przebi# stropodachu,
obrze$a itp.

Otwory na wpusty dachowe powinny
mie# &rednic% nie wi%ksz$ ni! 300 mm
lub 300x300 mm. Na górnej powierzch-
ni blachy s$ one wzmacniane blach$ sta-
low$ ocynkowan$ " 600x600 mm,
d " 1.13 (!! 5.3.2/8). Wi%ksze otwory,
np. na kopu"y do&wietlaj$ce, s$ równie!
wzmacniane na obrze!ach blach$ stalo-
w$, zgodnie z wymaganiami statycznymi
i rozmiarami otworu (!! 5.3.2/7). Kra-
w%dzie blachy trapezowej, które nie s$
podparte elementami konstrukcyjnymi,
wzmacniane s$ równie! usztywnieniami
brzegowymi z blachy ocynkowanej
(!! 5.3.2/6).

Ochrona przed penetracj% pary
wodnej

W stropodachach, w których stosowana
jest  jako konstrukcja wsporcza blacha
trapezowa, a na niej znajduje si% izolacja
termiczna, paroizolacja w przeci%tnych
warunkach klimatycznych nie jest po-
trzebna. Jednak przy wilgotno&ci wzgl%d-
nej powietrza powy!ej 60%, paroizolacja
powinna by# ju! zastosowana. W prakty-
ce, ze wzgl%du na niemo!liwe do przewi-
dzenia zmiany wilgotno&ci eksploatacyj-
nej w pomieszczeniu, w stropodachach
na blasze trapezowej powinno si% z zasa-
dy stosowa# paroizolacj%.

Pokrycie bitumiczne

W stropodachach o pokryciu bitumicz-
nym, paroizolacja jest klejona do wierz-
chu blachy trapezowej lepikiem na zimno
(!! 5.3.2/4). Pozosta"e warstwy stropo-
dachu s$ klejone zgodnie z ogólnymi za-
sadami podanymi w rozdz. 5.2.1. Ze
wzgl%du na szczególn$ podatno&# blachy
trapezowej, tak!e pierwsza warstwa papy
pokrycia dachowego powinna mie# du!$
wyd"u!alno&#.

Pokrycie z tworzywa sztucznego

W tym przypadku wszystkie warstwy stro-
podachu, uk"adane na blasze trapezowej
w trakcie jednej operacji, s$ mocowane
do pod"o!a przy u!yciu specjalnych "$cz-
ników mechanicznych (!! 5.3.2/5).
Ka!da p"yta materia"u izolacji termicznej
musi by# przy tym zamocowana przynaj-
mniej w dwóch miejscach.

Ochrona przed wiatrem

Mocowanie pokrycia dachowego powin-
no by# wykonywane zgodnie z wymaga-
niami podanymi w tabeli 5.1.3/8.
Kraw%dzie stropodachów z warstwami
mocowanymi mechanicznie do pod"o!a,
bez lub z warstwami balastowymi, nale!y
szczelnie zamkn$#. Dzi%ki temu uniemo!-
liwia si% podnoszenie pokrycia na skutek
jednoczesnego parcia i ssania wiatru
(!! 5.3.2/6).

Obrze$a stropodachu i po!%czenia
z przyleg!ymi "cianami

Ze wzgl%du na mo!liwe przemieszczenia,
wszystkie po!%czenia tego typu powinny
by# wykonywane jako przesuwne.
Dla przeniesienia poziomych si", warstwa
pokrycia powinna by# w tym obszarze za-
mocowana do konstrukcji na wylot po-
przez wszystkie inne warstwy (zamoco-
wanie liniowe !! 5.3.2/6+7).

Wytrzyma!o"# izolacji termicznej na
"ciskanie

Izolacja termiczna, podparta tylko na
szczytach trapezów blachy, musi bez-
piecznie przenosi# obci$!enia pochodz$-
ce od ludzi poruszaj$cych si% po po-
wierzchni stropodachu. Z tego wzgl%du
grubo&ci styropianowej izolacji termicznej
nie powinny by# mniejsze ni! podane
w tabeli 5.3.2/1.

Zasady projektowania i wykonywania

5.3.2/1
Minimalna grubo"# izolacji

termicznej w stropodachu na
blasze trapezowej

Wysoko&# fali
blachy

konstrukcyjnej
mm

Grubo&# izolacji
styropianowej, mm

70
100
130
150

40
50
60
80
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Odporno"# ogniowa

Stropodachy konstruowane przy u!yciu
blachy trapezowej i izolacji termicznej ze
styropianu mo!na ocenia" jako odporne
na rozprzestrzenianie ognia je#li:
! pokryte s$ przynajmniej dwiema war-

stwami pokrycia bitumicznego 
! lub jednowarstwowym pokryciem

z tworzywa sztucznego o wymaganych
w%a#ciwo#ciach i dodatkowo warstw$
ochronn$ z tkaniny szklanej o grama-
turze 120 g/m2

! lub je#li pokrycie jest dowolne, ale
os%oni&te dodatkowo warstw$ !wiru
! 16/32 mm i grubo#ci powy!ej 5 cm.

Takie stropodachy nie maj$ jednak !ad-
nej sklasyfikowanej odporno#ci ogniowej.
Je#li taka odporno#" jest wymagana nale-
!y konstrukcje no#n$ os%oni":
! od spodu odpowiedni$ ok%adzin$

ognioodporn$
! od góry warstw$ !wiru o grubo#ci po-

wy!ej 5 cm.
W lekkich konstrukcjach dachów przemy-
s%owych, ich odporno#" ogniow$ mo!na
poprawia" poprzez zastosowanie:
! p%yt styropianowych os%oni&tych od do-

%u np. warstw$ supremy
("" 5.3.2/2)

! paroizolacji o w%a#ciwo#ciach ognio-
chronnych

! warstwy !wiru ! 16/32 mm i grubo#ci
powy!ej 5 cm, je#li pozwala na to
konstrukcja no#na stropodachu.

Ro"linno"# na lekkich dachach
przemys!owych

Na du!ych powierzchniach dachów prze-
mys%owych cz&sto realizuje si& warunki do
rozwoju ro#lin ("" 5.3.2/3), aby popra-
wi" mikroklimat przemys%owych stref mia-
sta i ograniczy" odprowadzanie wody
z terenu. Zwykle stosowany jest w takich
przypadkach ekstensywny sposób hodow-
li ro#lin, por. 5.2.4, nie wymagaj$cy pra-
coch%onnej opieki i dodatkowych nak%a-
dów.

Zasady projektowania i wykonywania (cd.) 5.3.2/2

5.3.2/3
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Uk!ad warstw w stropodachu od do!u do góry

Na nast#pnych stronach pokazane b#d$ sposoby rozwi$zywania najwa%-
niejszych szczegó!ów p!askiego stropodachu z pokryciem z tworzywa

sztucznego bez warstwy ochronnej.

lekka warstwa ochronna w formie np.
posypki mineralnej na drugiej warstwie
pokrycia, por. (5)

brak specjalnej warstwy ochronnej

ci!"ka warstwa ochronna, je#li jest to mo"liwe ze wzgl!dów konstrukcyjnych, w postaci
okr$g%ego "wiru ! 16/32 mm, d " 50 mm, w innych przypadkach:

p%yty styropianowe odmiany „DACH-POD&OGA“ lub „SUPER STROPODACH“, 
dalej jak w 5.2.1

ocynkowana blacha stalowa z dwustronn$ pow%ok$ antykorozyjn$, wysoko#' profili wg
wymaga( statycznych, grubo#' blachy " 0.88 mm

dwuwarstwowe: pierwsza warstwa z papy
asfaltowej podk%adowej; druga z papy
wierzchniego krycia z posypk$ mineraln$,
jak w 5.2.1

np. jednowarstwowe z mi!kkiego PCV,
zbrojonego w%óknem syntetycznym
d = 1.5 mm, dalej jak w 5.2.1;
je#li pokrycie nie jest doci$"ane od wierz-
chu warstw$ balastow$, to nale"y je mo-
cowa' mechanicznie do pod%o"a w ob-
szarze zak%adów poszczególnych pasm
pokrycia, przebijaj$c na wylot wszystkie
warstwy stropodachu, zgodnie z wyma-
ganiami w tabeli 5.1.3/8

jak w 5.2.1 jak w 5.2.1

papa bitumiczna z foli$ aluminiow$,
przyklejona lepikiem bitumicznym na
zimno do wierzchu blachy, dalej jak
w 5.2.1

folia polietylenowa d = 0.25 mm lub
0.4 mm, jak w 5.2.1

pokrycie bitumiczne #! 5.3.2/4 pokrycie z tworzywa sztucznego
#! 5.3.2/5

(2) paroizolacja

(3) izolacja termiczna

(4) warstwa wyrównuj$ca ci"nienie i rozdzielcza

(5) pokrycie wodochronne

(6) os!ona pokrycia wodochronnego

(1) warstwa konstrukcyjna

5.3.2/4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5.3.2/5

(5)(4)(3)(2)(1)

5 4-6 1
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Szczegó!y

5.3.2/6
Po!#czenie stropodachu ze "cian#
attykow# z p!yty warstwowej

5.3.2/7
Sposób osadzenia kopu!y do"wie-
tlaj#cej

01 obróbka attyki z ocynkowanej blachy
stalowej

02 uszczelka samoprzylepna z mi!kkiej
pianki na bazie tworzyw sztucznych,
dobrana wymiarem tak, aby po wci-
"ni!ciu w szczelin! stanowi#a dobre
uszczelnienie dla wody deszczowej

03 wewn!trzna obróbka attyki ze stalo-
wej blachy ocynkowanej, pokrycie
z PCV wysoko wywini!te na blach!
i przyklejone do niej na dole

04 blacha powlekana PCV, s#u$%ca do
zgrzania pokrycia, mocowana do
drewnianych kantówek 05 (liniowe
mocowanie pokrycia)

05 impregnowane kantówki, mocowane
do warstwy konstrukcyjnej

06 "cienna p#yta warstwowa z dwóch
warstw powlekanej blachy stalowej
i spienionej wewn%trz izolacji termicznej

07 uszczelka samoprzylepna z mi!kkiej
pianki na bazie tworzyw sztucznych,
dobrana wymiarem tak, aby po wci-
"ni!ciu w szczelin! stanowi#a dobre
uszczelnienie dla wody deszczowej
i barier! dla powietrza wnikaj%cego
pod obróbk!

08 kraw!dziowe usztywnienie blachy tra-
pezowej blach% ocynkowan% (por. str.1)

09 dwuwarstwowa kopu#a do"wietlaj%ca
z izolowanym termicznie profilem
brzegowym

10 os#onowa i dociskowa kszta#tka
z tworzywa sztucznego

11 pokrycie z PCV wywini!te na obudo-
w! kopu#y a$ do jej górnej kraw!dzi
i doci"ni!te 10

12 termicznie izolowana obudowa ko-
pu#y z tworzywa sztucznego

13 wewn!trzna os#ona stropodachu

5.3.2/6

5.3.2/7

!
15

 lu
b 

10
 c

m
 

01

02

03

04

05

06

07

08

!
10

 lu
b 

5 
cm

09

10

11

12

04

05 08 13



Stropodachy pe!ne o wiotkiej konstrukcji
Warstwa no"na z blachy trapezowej5.3.2

strona 5

Szczegó!y (cd.)

5.3.2/8
Sposób osadzenia dwucz#"ciowego
wpustu dachowego

01 izolowany termicznie wpust dachowy,
przykr!cony do blachy trapezowej,
ko"nierz uszczelniaj#cy wpustu jest
zgrzany z warstw# paroizolacji

02 gumowa, okr#g"a uszczelka zapo-
biegaj#ca cofaniu si! sp"ywaj#cej do
wpustu wody

03 nasadka z ko"nierzem uszczelniaj#-
cym z PCV, pokrycie zgrzane z ko"-
nierzem

04 kosz wpustu z tworzywa sztucznego

05 wzmocnienie blachy trapezowej p"a-
sk# blach# ocynkowan#
600 x 600 mm

5.3.2/8

03 02 01 04 05
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Elementy p!askie konstrukcji drewnia-
nej mog! by" wykonane z:
! litego drewna

w postaci desek  z drewna iglastego,
#!czonych na pióro i wpust,
d ! 24 mm (przy rozstawie krokwi
a " 75 cm), szeroko$" desek 8-16 cm

! wodoodpornych, klejonych mate-
ria!ów drewnopochodnych
np. w formie p#yt wiórowych lub sklej-
ki budowlanej, d ! 19 mm lub wg wy-
maga% statycznych.

W przypadku materia#ów drewnopochod-
nych, d#ugo$" ich kraw&dzi nie powinna
przekracza" 2.5 m. Ze wzgl&du na zmia-
ny d#ugo$ci zachodz!ce w p#ytach o du-
'ych rozmiarach w wyniku skurczu i p&cz-
nienia nale'y zostawia" mi&dzy p#ytami
szczeliny:
! dla p#yt wiórowych 2 mm/m d#ugo$ci

kraw&dzi
! dla sklejek 1 mm/m d#ugo$ci kraw&-

dzi.
Kraw&dzie p#yt, które nie s! oparte na
konstrukcji no$nej (krokwie, p#atwie), na-
le'y #!czy" na pióro i wpust. Styki p#yt po-
winny by" wzajemnie przesuni&te, tak aby
nie styka#y si& ze sob! cztery naro'niki
uk#adanych p#yt.
Przed u#o'eniem na blacie z p#yt kolej-
nych warstw, nale'y szczeliny mi&dzy p#y-
tami os#oni" w sposób nieprzesuwny pa-
skami materia#u o szeroko$ci b = 20 cm.
P#yty nale'y natychmiast po wbudowaniu
os#oni" przed opadami. W przeciwnym
razie, w przypadku p#yt wiórowych nale'y
si& liczy" nawet z 12% sp&cznieniem na
grubo$ci.

Ochrona drewna

Drewno nale'y zabezpieczy" przed koro-
zj! biologiczn!, chemiczn!, przed owa-
dami i ogniem stosownie do szczegó#o-
wych zasad dla danej konstrukcji
i warunków $rodowiska. (rodki zabezpie-
czaj!ce nie mog! jednak w 'aden sposób
wp#ywa" negatywnie na inne materia#y
wbudowywane w stropodach.

Nachylenie i odwodnienie dachu

W przypadku stropodachów  o konstruk-
cji drewnianej, odpowiedni spadek uzy-
skuje si& poprzez nachylenie  w kierunku
odp#ywów konstrukcji wsporczej i no$nej.
Ze wzgl&du na wiotko$" tych konstrukcji,
minimalny spadek pokrycia wodochron-
nego, gwarantuj!cy skuteczne odwodnie-
nie, powinien wynosi" odpowiednio wi&-
cej ni'  wymagane w przypadku sztywnej
konstrukcji 2%.
Wpusty dachowe umieszczane s! w naj-
ni'szych punktach dachu i mocowane
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej
(#" 5.4.1/7).

Wodochronne pokrycie bitumiczne

Najpierw rozk#adana jest warstwa pod-
k#adowej papy bitumicznej o zwi&kszonej
wytrzyma#o$ci na rozerwanie, przybijana
papiakami, w odst&pach co 10 cm, po-
cz!tkowo tylko w obszarze zak#adów po-
szczególnych pasm. Tu' przed wykona-
niem warstwy paroizolacji, dodatkowo
przybija si& j! równie' w $rodku, w odst&-
pach co 25 cm (#" 5.4.1/3).
Nast&pne warstwy s! klejone do tak przy-
gotowanego pod#o'a, tak jak opisano to
w rozdziale 5.2.1. Z t! jedynie ró'nic!, 'e
ze wzgl&du na podatno$" konstrukcji tak-
'e pierwsza warstwa pokrycia powinna
by" wykonana z materia#u o du'ej wyd#u-
'alno$ci.

Pokrycia z tworzyw sztucznych

W tym przypadku wszystkie warstwy stro-
podachu, uk#adane na drewnianej kon-
strukcji no$nej, s! mocowane do pod#o'a
przy u'yciu specjalnych #!czników mecha-
nicznych (#" 5.4.1/4). 

Obrze"a stropodachu i po!#czenia
z przyleg!ymi $cianami

Ze wzgl&du na mo'liwe przemieszczenia,
wszystkie po!#czenia tego typu powinny
by" wykonywane jako przesuwne.
Dla ewentualnego przeniesienia pozio-
mych si#, warstwa pokrycia powinna by"
w tych obszarach silnie zamocowana do
konstrukcji (zamocowanie liniowe).

Ochrona przed wiatrem

Mocowanie pokrycia dachowego, w przy-
padku warstw nieklejonych wzajemnie do
siebie i do pod#o'a, powinno by" wykony-
wane zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli 5.1.3/8.
Kraw&dzie stropodachów z warstwami
mocowanymi mechanicznie do pod#o'a,
bez lub z warstwami balastowymi, nale'y
szczelnie zamkn!". Dzi&ki temu uniemo'-
liwia si& podnoszenie pokrycia na skutek
jednoczesnego parcia i ssania wiatru.

Zasady projektowania i wykonywania
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Izolacja termiczna

Aby unikn!":
! nadmiernego powi#kszania wysoko$ci

krokwi ze wzgl#du na wymagan! mi-
nimaln! wysoko$" szczeliny wentylo-
wanej wynosz!c! 5 cm

! powstawania mostków termicznych
w obszarze krokwi (!" 5.4.1/1)

izolacja termiczna powinna by" umieszcza-
na pomi!dzy krokwiami i pod nimi.
Do izolowania przestrzeni pomi#dzy kro-
kwiami nadaj! si# szczególnie p%yty styro-
pianowe „SUPER PODDASZE“ z naci#tymi
przemiennie od góry i od do%u szczelina-
mi. Dzi#ki nim p%yty mo&na wcisn!" i do-
k%adnie wpasowa" w przestrze' mi#dzy
krokwiami, unikaj!c w ten sposób po-
wstawania szczelin na styku izolacji
i drewna (!" 5.4.1/3+4).
Do tworzenia dodatkowej warstwy izolacji
cieplnej pod krokwiami nadaj! si# p%yty
styropianowe odmiany „DACH-
POD(OGA“, z kraw#dziami frezowanymi
na pióro i wpust. S! one mocowane
do drewnianych belek konstrukcyjnych
przy u&yciu specjalnych kszta%tek
(!" 5.4.1/2).

Paroizolacja i wiatroizolacja

Izolacje o takich w%a$ciwo$ciach powinny
znajdowa" si# w miejscach po%!cze' stro-
podachu ze $cianami i innych, gdzie ró&-
ne elementy konstrukcji i wyposa&enia
przebijaj! warstwy stropodachu na wylot.
W przypadku p%askich elementów ($ciany,
kominy), stosuje si# w tym celu samoprzy-
lepn!, $ci$liw! ta$m# z mi#kkiej pianki,
do której doci$ni#ta jest drewnian! %at!
wywini#ta pionowo izolacja paro- i wia-
troszczelna (!" 5.4.1/5, 6+9). Drew-
niana %ata pe%ni jednocze$nie funkcj# no-
$n! dla warstwy sufitowej.

Odporno"# ogniowa

Stropodachy o drewnianej konstrukcji
i izolacji termicznej ze styropianu mi#dzy
i pod krokwiami, mo&na ocenia" jako od-
porne na rozprzestrzenianie ognia je$li:
! pokryte s! przynajmniej dwiema war-

stwami pokrycia bitumicznego (por.
„Uk%ad warstw...“ na str.3) lub

! jednowarstwowym pokryciem z tworzy-
wa sztucznego o wymaganej odpor-
no$ci i warstwie ochronnej z tkaniny
szklanej o gramaturze 120 g/m2 lub
te& 

! pokrycie jest dowolne, ale os%oni#te
dodatkowo warstw! &wiru
" 16/32 mm i grubo$ci powy&ej 5 cm.

Takie stropodachy nie maj! jednak &ad-
nej sklasyfikowanej odporno$ci ogniowej.
Je$li taka odporno$" jest wymagana nale-
&y konstrukcj# no$n! os%oni":
! od spodu odpowiedni! ok%adzin!

ognioodporn! lub
! od góry warstw! &wiru o grubo$ci po-

wy&ej 5 cm.

5.4.1/1
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Uk!ad warstw w górnej cz"#ci stropodachu (od do!u do góry)

lekka warstwa ochronna w formie np. po-
sypki mineralnej na drugiej warstwie po-
krycia, por. (3)

brak specjalnej warstwy ochronnej

pokrycie bitumiczne !! 5.4.1/3 pokrycie z tworzyw sztucznych
(!! 5.4.1/4)

pierwsza warstwa papa asfaltowa pod-
k!adowa, druga warstwa papa wierzch-
niego krycia z posypk" mineraln", dalej
jak w 5.2.1

pokrycie jednowarstwowe z mi#kkiego
PCV z wk!adk" z w!ókien syntetycznych
d = 1.5 mm, dalej jak w 5.2.1; je$li nie
jest stosowana warstwa dociskowa na po-
kryciu, to nale%y zamocowa& je mecha-
nicznie  do warstwy no$nej,  przebijaj"c
na wylot w miejscach po!"cze' wszystkie
warstwy, zgodnie z wymaganiami w tabe-
li 5.1.3/8

(3) pokrycie wodochronne

np. asfaltowa papa podk!adowa, dalej
jak w 5.3.1

tkanina z w!ókna szklanego, o gramatu-
rze 120 g/m2, na po!"czeniach zak!ad
8 cm, lu(no uk!adana na deskach

(2) warstwa rozdzielcza i wyrównawcza

np. z p!yt gipsowo-kartonowych d " 12 mm, boazeria drewniana !"czona na pióro
i wpust lub ok!adzina ogniochronna.

Na nast"pnych stronach pokazane s$ sposoby rozwi$zywania najwa%niej-
szych szczegó!ów i detali stropodachu wentylowanego z pokryciem bitu-

micznym i lekk$ warstw$ ochronn$.

(7) ok!adzina sufitowa

folia polietylenowa o grubo$ci d = 0.2 mm lub 0.3 mm (sd = 20 lub 30 m), !"czona na
20 cm zak!ad i klejona obustronn" ta$m" samoprzylepn", szczelnie dla pary i wiatru
po!"czona ze $cianami i innymi elementami budynku przebijaj"cymi stropodach, doci-
$ni#ta do dolnej warstwy izolacji termicznej przez !aty konstrukcyjne ok!adziny sufitowej

(6) paroizolacja i wiatroizolacja

pomi#dzy krokwiami p!yty styropianowe odmiany „SUPER PODDASZE“, $ci$liwe dzi#ki na-
ci#ciom i dzi#ki temu dok!adnie przylegaj"ce do krokwi, pod krokwiami p!yty styropiano-
we z kategorii „DACH-POD)OGA“, !"czone na pióro i wpust, mocowane przy u%yciu
specjalnych uchwytów

(5) izolacja termiczna

ci#%ka warstwa ochronna, w postaci warstwy %wiru o grubo$ci d " 50 mm i $rednicy
okr"g!ych kamieni 16/32 mm, jest stosowana tylko wtedy, gdy pozwala na to wytrzy-
ma!o$& konstrukcji no$nej obiektu, w przeciwnym razie:

Uk!ad warstw w dolnej cz"#ci stropodachu (od góry do do!u)

(4) warstwa ochronna pokrycia

np. deski po!"czone na pióro i wpust, grubo$& d " 24 mm, szeroko$& desek  b = 8-16 cm

(1) konstrukcja no#na

5.4.1/3
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Szczegó!y

5.4.1/5
Po!"czenie stropodachu ze #ciank"
attykow"; #ciana izolowana od ze-
wn"trz, drewniana ok!adzina #cia-
ny wentylowana

5.4.1/6
Po!"czenie stropodachu ze #cian"
przyleg!", izolowan" od zewn"trz,
z drewnian" ok!adzin" wentylowan"

01 obróbka attyki z blachy aluminiowej
d ! 1.5 mm, mocowana uchwytami
z aluminium 

02 impregnowana kantówka do wywini!-
cia pokrycia

03 deskowanie konstrukcyjne stropodachu

04 impregnowany profil drewniany, moco-
wany prostopadle do belek konstrukcyj-
nych, dzi!ki czemu powstaje pod"u#na
szczelina wentylowana w stropodachu

05 belki konstrukcji drewnianej, mi!dzy nimi
poprzeczna szczelina wentylacyjna

06 paski folii dla ochrony drewnianych belek
przed podci$ganiem wilgoci z muru

07 izolacja termiczna ze styropianu
odmiany „%CIANA“, klejona i ko"kami
mocowana do &ciany

08 paro- i jednocze&nie wiatroizolacja,
uszczelniona przy &cianie &ci&liw$ ta-
&m$ z mi!kkiej pianki, do której doci-
&ni!ta jest drewnian$ "at$ konstrukcji
sufitu, po doci&ni!ciu do &ciany izolacja
jest doci!ta wzd"u# "aty

09 "ata drewniana, jako konstrukcja
wsporcza dla ok"adziny attyki

10 ok"adzina zewn!trzna attyki z desek "$-
czonych na pióro i wpust

11 k$townik aluminiowy lub z tworzywa
sztucznego jako profil wentyluj$cy
szczelin!

12 uszczelka samoprzylepna z mi!kkiej
pianki na bazie tworzyw sztucznych,
dobrana wymiarem tak, aby po wci-
&ni!ciu w szczelin! stanowi"a dobre
uszczelnienie dla wody sp"ywaj$cej
i odbitej od nawierzchni stropodachu

13 impregnowana "ata drewniana do moco-
wania wywini!tych warstw pokrycia

14 izolacja termiczna ze sztywnych p"yt
styropianowych odmiany „DACH-
POD'OGA“, jednostronnie oklejona
pap$ bitumiczn$ i przyklejona do muru
jak 07

15 obróbka z wywini!tej blachy aluminio-
wej d = 1.5 mm (stal nierdzewna, bla-
cha miedziana d = 0.8 mm) jako os"o-
na mechaniczna i docisk dla warstw
bitumicznych, mocowana w odst!pach
a " 20 cm

16 wywietrznik dachowy z blachy lub two-
rzywa sztucznego, umo#liwiaj$cy we-
ntylowanie stropodachu w tym obsza-
rze, uszczelniaj$cy ko"nierz
wywietrznika wklejony pomi!dzy war-
stwy pokrycia wodochronnego
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5.4.1/7
Sposób osadzenia jednocz"#ciowe-
go wpustu dachowego

5.4.1/8
Sposób uszczelnienia rury odpowie-
trzaj$cej kanalizacj"

01 izolowany termicznie wpust dachowy,
przykr!cony do deskowania stropu,
ko"nierz uszczelniaj#cy wpustu jest
wklejony mi!dzy obydwie warstwy
pokrycia wodochronnego stropoda-
chu

02 kosz wpustu z tworzywa sztucznego

03 paroizolacja, pe"ni#ca tu jednocze-
$nie tak%e rol! wiatroizolacji, wywi-
ni!ta na rur! spustow# i szczelnie
owini!ta ta$m# samoprzylepn#

04 izolacja termiczna rury spustowej,
dla ochrony przed wykraplaniem pa-
ry wodnej owini!ta dodatkowo foli#
polietylenow# 

05 impregnowany profil drewniany, mo-
cowany prostopadle do belek kon-
strukcyjnych, tworz#cy pod"u%n#
szczelin! wentylowan# w stropoda-
chu

06 belki konstrukcji drewnianej, mi!dzy
nimi poprzeczna szczelina wentyla-
cyjna

07 mieszkowy uszczelniacz rury odpo-
wietrzaj#cej z elastomeru, ko"nierz
uszczelniaj#cy wklejony mi!dzy war-
stwy pokrycia 

08 opaska zaciskowa ze stali nierdzew-
nej

09 rura odpowietrzaj#ca

10 os"ona z drutu ze stali nierdzewnej
! 3 mm

5.4.1/7
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5.4.1/9
Po!"czenie stropodachu z kominem
izolowanym termicznie i obmurów-
k" z klinkieru

01 impregnowany profil drewniany, mo-
cowany prostopadle do belek kon-
strukcyjnych, dzi!ki czemu powstaje
pod"u#na szczelina wentylowana
w stropodachu

02 belki konstrukcji drewnianej, mi!dzy
nimi poprzeczna szczelina wentyla-
cyjna

03 obróbka z wywini!tej blachy alumi-
niowej d = 1.5 mm (stal nierdzew-
na/blacha miedziana d = 0.8 mm)
jako os"ona mechaniczna i docisk
dla warstw bitumicznych, mocowana
w odst!pach a ! 20 cm

04 obwodowy ko"nierz z blachy o"owia-
nej d = 2 mm, lutowany na sko-
sach, kraw!d$ zewn!trzna, po osa-
dzeniu obróbki 3 zagi!ta do do"u
jako okapnik

05 paro- i jednocze%nie wiatroizolacja
z folii polietylenowej, uszczelniona
przy %cianie %ci%liw& ta%m& z mi!k-
kiej pianki, do której doci%ni!ta jest
drewnian& "at& konstrukcji sufitu, po
doci%ni!ciu do %ciany izolacja jest
doci!ta wzd"u# "aty

06 betonowy wspornik dla obmurówki
komina, osadzony na kszta"tkach ko-
minowych 09

07 szamotowy przewód kominowy

08 izolacja termiczna komina

09 betonowe kszta"tki kominowe

10 obmurówka komina z ceg"y klinkie-
rowej, odsuni!ta od kszta"tek 09 na
2 cm
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