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Dachy płaskie
– wytyczne do projektowania i wykonania

Projektują Państwo 

dachy płaskie? Mają 

Państwo wątpliwości, 

problemy? 

odpowiedzi 

na te pytania 

znajdą Państwo 

w opracowanych 

przez DaFa 

„wytycznych 

do projektowania 

i wykonania 

dachów z izolacją 

przeciwwodną 

– wytyczne 

dachów płaskich”.

Stowarzyszenie Wykonawców 
Dachów Płaskich i Fasad DAFA 
powstałe w 2006 roku postawiło 

sobie za jeden z głównych celów pod-
niesienie jakości specjalistycznych robót 
budowlanych przez określenie standar-
dów wykonania. W tym celu z końcem 
2007 roku DAFA rozpoczęła wydawa-
nie publikacji, w których zamieszcza 
informacje techniczne, przykładowe 
rozwiązania oraz stan wiedzy w krajach 
o dłuższej tradycji wykorzystywania no-
wych technologii w budownictwie. Stan-
dardy pozwalają wszystkim uczestnikom 
procesu budowlanego: inwestorowi, pro-
jektantowi, wykonawcy, inspektorowi 
nadzoru oraz na końcu użytkownikowi, 
na operowanie tymi samymi określenia-
mi i parametrami.
Publikacja zawiera informacje na temat 
wykonania izolacji dachów bitumicz-
nych, jak również z tworzyw sztucznych 
(takich jak: PVC, TPO, EPDM i inne) 
oraz izolacji natryskowych.
Wytyczne te opracowano na podstawie 
wieloletnich doświadczeń pozyskanych 
w trakcie wykonywania dachów płaskich 
przez firmy branżowe. Zawarte w pu-
blikacji wymagania oraz techniczne 
wskazówki zabezpieczają m.in. inte-
resy użytkownika poprzez osiągnięcie 
właściwego poziomu jakości w trakcie 

realizacji izolacji dachów płaskich. Ni-
niejsze wytyczne są również ważnym 
źródłem informacji dla projektantów 
i architektów, umożliwiając właściwe 
zaprojektowanie izolacji dla typowych 
rozwiązań. Nie było jednak możliwe 
opisanie wszystkich przykładów szcze-
gólnych, w których konieczne może być 
zastosowanie działań zarówno rozsze-
rzonych, jak i ograniczonych.
Należy jednak pamiętać, że wytyczne 
zawarte w tym opracowaniu nie zostały 
zweryfikowane pod kątem zgodności 
z polskimi normami, aprobatami tech-
nicznymi i zaleceniami producenta.

Wymagania 
dotyczące układu warstw
Wymagania dotyczące fachowego roz-
mieszczenia warstw i wykonania dachu 
należy spełnić już podczas projekto-
wania konstrukcji dachu. Należy przy 
tym uwzględnić wzajemne oddziały-
wanie izolacji przeciwwodnej dachu 
i znajdujących się pod nią warstw oraz 
przewidywane obciążenie izolacji prze-
ciwwodnej.
W przypadku nachylenia połaci dacho-
wej do ok. 5% (~3°) podczas projekto-
wania konstrukcji dachu oraz jego izo-
lacji przeciwwodnej należy uwzględnić 
fakt, że z powodu dopuszczalnej to-
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lenie połaci dachowej, mogą powstać 
odchyłki:
•	 w ramach dopuszczalnych tolerancji 

budowlanych,
•	 w wyniku różnic w grubości mate-

riałów,
•	 w wyniku zachodzenia na siebie ma-

teriałów itp.
Na dachach o nachyleniu do ok. 5% (~3°) 
nie da się uniknąć pozostawania wody. 
Przy szczelinach izolacji termicznej lub 
w okolicy listew mocujących, odrzwi itp. 
z reguły występuje nieznacznie odbiega-
jąca od wartości połaci wartość oporu 
przepuszczalności ciepła. Przy wystę-
powaniu szronu, cienkiej pokrywy śnież-
nej lub wilgoci na połaci dachu może 
to powodować uwidocznienie się zary-
sów. Nie jest to jednak usterką. Sklejenie 
bez pozostawiania pustych przestrzeni 
nie zawsze jest możliwe w warunkach 
budowlanych. Nie można uniknąć po-
wstawania pojedynczych niewielkich 
pustych przestrzeni spowodowanych 
np. nierównościami.
Podobne do cieni zarysy, kałuże, nie-
wielkie bąble, fałdy czy załamania 
w izolacji przeciwwodnej dachu, jak 
i woda pozostająca za szwami nie 
stanowią wady wpływającej na przy-
datność stropodachu. Dotyczy to też 
widocznego kleju na szwach i stykach 
przy stosowaniu pasm z posypką jako 
wierzchniej warstwy.

Informacje ogólne
Równie ważne jak niezawodny projekt 
warstw dachu oraz fachowe wykonanie 
poszczególnych warstw stropodachu 
jest zgodne z przeznaczeniem wyko-
nanie połączeń z elementami piono-
wymi, wykończeń krawędzi dachu, po-
łączeń z elementami przenikającymi 
konstrukcję dachu oraz szczelinami 
dylatacyjnymi. Projekt powinien za-
kładać fachowe wykonanie. Obszary 
(elementy) połączeń powinny być tak 
skonstruowane i wykonane, aby by-
ły cały czas dostępne do konserwacji 
i sprawdzenia.
Połączenia i elementy wykończenia izo-
lacji przeciwwodnej dachu muszą być 
wodoszczelne aż do swoich górnych 
zakończeń oraz uwzględniać obciąże-
nia termiczne, mechaniczne oraz at-
mosferyczne. Rozróżnia się połączenia 
z elementami budowlanymi, które 

są na stałe związane z podłożem (połą-
czenie sztywne) oraz połączenia z ele-
mentami budowlanymi, które podlega-
ją różnego rodzaju przemieszczeniom 
względem podkładu (połączenie rucho-
me). Aby wykluczyć w strefie połącze-
nia przeciążenie siłami rozciągającymi, 
poprzecznymi i ścinającymi, należy 
w każdym wypadku unikać sztywnych 
połączeń izolacji z elementami budow-
lanymi, które są od siebie statycznie od-
dzielone. Dlatego w przypadku połączeń 
z ruchomymi elementami budowlanymi 
należy zaprojektować odpowiednie roz-
wiązania konstrukcyjne.
Połączenia i elementy wykończenio-
we powinny być w miarę możliwości 
wykonane z tych samych materiałów 
co izolacja przeciwwodna. Jeśli stoso-
wane są różne materiały budowlane, 
muszą one nadawać się do tego celu 
trwale i bez ograniczeń oraz posiadać 
tolerancję względem siebie.

Połączenia z pionowymi
elementami otwierającymi się
ruchomymi elementami
budowlanymi.
Połączenia z izolacją
przeciwwodną
Wysokość połączenia powinna wy-
nosić:
•	 przy nachyleniu połaci dachowej 

do 9% (~5°) co najmniej 0,12 m,
•	 przy nachyleniu połaci dachowej 

powyżej 9% (~5°) ok. 0,10 m powy-
żej pokrycia, powłoki lub warstwy 
żwiru. 

W regionach, na których występują in-
tensywne opady śniegu, może być po-
trzebna większa wysokość połączenia. 
Pasma połączeń muszą być zabezpie-
czone przed zsuwaniem. Mocowania 
wykonuje się w górnym polu krawędzi.
Górne wykończenie połączenia musi 
być zabezpieczone przed deszczem. 
Przy niezabezpieczonym przed desz-
czem licowaniu ścian zewnętrznych 
połączenie musi zostać poprowadzone 
za licowaniem, przy ścianie, na górze. 
Przy okapach przegroda pozioma musi 
być umieszczona nad połączeniem.
Przy nierównym murze itp. za pomocą 
cienkiej dobrze przylegającej warstwy 
tynku (ew. cienkiego tynku cemento-
wego) należy przygotować powierzch-
nię, wzdłuż której będą poprowadzone 

lerancji równości podłoża, grubości 
materiałów, zakładek oraz wzmocnień 
istnieje możliwość powstawania zasto-
in wody oraz utrudnionego odpływu 
wody.

Paroizolacja – wymagania
Paroizolacja powinna zapobiegać szko-
dliwemu wpływowi rozprzestrzeniania 
się pary wodnej na warstwy dachu. 
W przypadku dachów niewentylowa-
nych z reguły niezbędna jest paroizo-
lacja. W konstrukcji dachu warstwa 
powietrzoszczelna musi zapobiegać 
dostawaniu się powietrza z wnętrza 
budynku do poszczególnych warstw 
dachu.
Rodzaj i właściwości paroizolacji należy 
wybrać w zależności od różnicy tempe-
ratur między powietrzem wewnątrz 
a na zewnątrz budynku, narażenia 
na wilgoć spowodowanego planowa-
ną eksploatacją pomieszczeń znajdu-
jących się pod stropodachem, a także 
innych warunków budowlanych. Jeśli 
paroizolacja ma jednocześnie pełnić 
funkcję warstwy powietrzoszczelnej, 
należy ją uszczelnić na przekryciach 
dachowych, połączeniach, elementach 
wykończeniowych i elementach prze-
nikających.
Wartość izolacyjna paroizolacji Sd = μ × d 
wynika ze współczynnika oporu dyfuzji 
pary wodnej μ pomnożonego przez gru-
bość tworzywa d. Nałożone na miejscu 
warstwy kleju nie są uwzględniane w po-
miarach. Instalacja paroizolacji o warto-
ści izolacyjnej co najmniej 100 m w po-
łączeniu z dobrze wymierzoną warstwą 
termoizolacyjną zapewnia wystarczającą 
ochronę konstrukcji dachu przed two-
rzeniem się skroplin w nieklimatyzo-
wanych budynkach mieszkalnych oraz 
biurowych. Nie jest konieczne doko-
nywanie osobnej ekspertyzy dotyczącej 
parametrów izolacyjnych.
W przypadku gdy przewidziana jest 
dodatkowa termoizolacja dla gazobe-
tonu, płyty dachowej itp. o konieczno-
ści zastosowania paroizolacji, decyduje 
wynik ekspertyzy w kwestii wytrącania 
się wody kondensacyjnej. W wentylowa-
nych konstrukcjach dachowych bariera 
powietrzna ma ponadto za zadanie za-
pobiegać przedostawaniu się powietrza 
z wnętrza budynku do wnętrza dachu.
Jeśli w projekcie przewidziano nachy-
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na górze dachowe pasma połączenia. 
Powierzchnie betonowe w strefach po-
łączeń powinny być gładkie i równe oraz 
nie mogą posiadać gniazd żwirowych, 
pęknięć ani wykruszonych krawędzi.
Listwy okapowe powinny być mocowa-
ne jednym końcem w szczelinę, na głę-
bokość co najmniej 1,5 mm, oraz tak, aby 
były nachylone ukośnie do góry. W razie 
potrzeby należy je zabezpieczyć masą 
uszczelniającą. Jeśli górna krawędź li-
stwy wygląda jak litera Z, zagięcia nie 
mogą zostać poprowadzone pod kątem 
prostym, lecz muszą przebiegać ukośnie, 
tak aby woda opadowa była odprowa-
dzana na zewnątrz.
Listwy mocujące, które jednocześnie 
przejmują funkcję zabezpieczenia 
przed deszczem, muszą być na tyle 
sztywne, żeby pasma połączeniowe były 
dociskane na całej długości listwy. Od-
stęp mocowań nie powinien wynosić 
więcej niż 0,20 m. Środki montażowe 
(np. elementy łączne ze stali szlachet-
nej) muszą tkwić na tyle mocno, aby 
zapewniały stały docisk. Dodatkowe 
listwy okapowe nad listwami mocują-
cymi zwiększają zabezpieczenie przed 
deszczem.
Przy pionowych szczelinach w strefie 
połączenia, np. szczelinach między 
prefabrykatami betonowymi albo miej-
scach wykonania dylatacji konstrukcji 
budynku, połączenie należy ukształto-
wać w taki sposób, aby możliwe było 
rozciągnięcie powyżej strefy szczeliny. 
Listwy mocujące nie mogą przebiegać 
przez szczeliny dylatacyjne. Szczeliny 
należy zabezpieczyć spoinowaniem, 
wbudowaniem okapu lub osłony, tak 
żeby woda opadowa nie mogła dostać 
się od tyłu do strefy połączenia.
Przy niewielkich przemieszczeniach 
w strefie połączenia, np. przy prefabry-
katach betonowych albo drewnianych 
wyprowadzeniach krawędzi dachu itp., 
pasma przejściowe między płaszczyzną 
pokrycia dachu a powierzchnią połą-
czenia nie mogą być na stałe związane 
z podłożem. W razie potrzeby może 
być konieczne wbudowanie taśmy roz-
dzielającej.
Materiały stosowane do wykonania 
połączeń muszą być odporne na wa-
runki atmosferyczne. W razie potrzeby 
należy pokryć powierzchnie połączeń 
odpowiednią warstwą ochronną. Przy   Detal połączenia izolacji przeciwwodnej z tworzyw sztucznych (np. PVC, TPO, EPDM i inne)

  Detal połączenia izolacji bitumicznej ze ścianą
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eksploatowanych połaciach dachowych 
należy zabezpieczyć strefę połączenia 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
np. za pomocą blach ochronnych lub 
przykrywających, płyt kamiennych itp.
Przy izolacjach przeciwwodnych z pap 
bitumicznych należy zagruntować 
strefę połączenia. W miejscu przejścia 
dachu do elementu pionowego należy 
zamontować klin, np. z materiału izo-
lacyjnego. Połączenia z pap bitumicz-
nych należy wykonywać przynajmniej 
dwuwarstwowo.

Pasma połączeniowe łączone są z war-
stwami izolacji przeciwwodnej oraz 
prowadzone do wystarczającej wyso-
kości wzdłuż pionowych lub nachylo-
nych powierzchni połączenia. Warstwy 
izolacji przeciwwodnej dachu mogą 
być poprowadzone jedynie aż do klina 
(mogą na nim leżeć). Przy wysokościach 
połączenia większych niż 0,50 m zaleca 
się dodatkowe podzielenie i mocowanie 
pasm połączeniowych.
Doświadczenie zawodowe autora ar-
tykułu objęło realizację, jako reprezen-

tanta firmy wykonawczej, kilku milio-
nów metrów kwadratowych dachów 
płaskich. Wykonanie izolacji przeciw-
wodnej dachów obejmowało technolo-
gie bitumiczne, jak również z tworzyw 
sztucznych, takich jak PVC, TPO, 
EPDM i inne. Znikoma usterkowość 
wykonanych izolacji wynikała m.in. 
ze stosowania się do głównych reguł 
zawartych w „Wytycznych do projek-
towania i wykonania dachów z izolacją 
przeciwwodną – wytyczne dachów pła-
skich.” Warto nadmienić, że w wielu 
krajach są one integralną, wręcz obo-
wiązkową literaturą techniczną, stoso-
waną przez projektantów, architektów, 
firmy generalnego wykonawstwa oraz 
innych uczestników procesu budowla-
nego. W sytuacjach spornych powołują 
się na nie rzeczoznawcy oraz odnoszą 
się do nich sądy. q

*prezes Stowarzyszenia DAFA
w kadencji 2006-2009,
obecnie członek zarządu
Stowarzyszenia DAFA,

prezes Poburski Dachtechnik

Rysunki: Poburski Dachtechnik


