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Nowoczesne materiały Nowoczesne materiały 
hydroizolacyjne do ścian hydroizolacyjne do ścian 
i fundamentówi fundamentów  
– przegląd technologii
Na dobór odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych 

wpływa przede wszystkim typ i sposób użytkowania 
zabezpieczanego obiektu/pomieszczenia, miejsce apli-

kacji, rodzaj i układ warstw w izolowanej przegrodzie. 
Istotny jest też poziom obciążenia wilgocią, w tym 
warunki klimatyczne i gruntowo-wodne oraz obec-

ność agresywnych związków, a niejednokrotnie także 
dodatkowe wymagania, np. sanitarne, 

stawiane obiektom.

dr inż. Joanna Julia Sokołowska
dr inż. Grzegorz Adamczewski
Politechnika Warszawska 

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Konieczność spełnienia przez 
obiekty budowlane wymagań pod-
stawowych, skodyfikowanych 
w przepisach Prawa budowlanego, 
dotyczących bezpieczeństwa kon-
strukcji i użytkowania, a także odpo-
wiednich warunków higienicznych, 
zdrowotnych oraz oszczędności 
energii i izolacyjności cieplnej prze-
gród budowlanych, nakłada na pro-
jektanta obowiązek uwzględnienia 
oddziaływań czynników zewnętrz-
nych na obiekt w całym okresie jego 
użytkowania. Istotnym czynnikiem 
zewnętrznym jest wpływ wody 
stwarzającej najwięcej zagrożeń dla 
obiektów budowlanych. 
Woda oddziałująca na budynki za-
zwyczaj występuje w postaci opa-
dów deszczu, śniegu, mgły, wody 
gruntowej. Przy czym niektóre 
obiekty (zbiorniki, baseny, kanały, 
zapory itp.) są szczególnie narażo-
ne na szkodliwy wpływ jej dziania 
w całym okresie eksploatacji. Za-
leżnie od stopnia zagrożenia należy 
zastosować odpowiedni typ izolacji 

przeciwwilgociowych/przeciw-
wodnych.
Postęp technologiczny oraz coraz 
wyższe wymagania jakościowe 
i technologiczne stawiane mate-
riałom budowlanym wymuszają 
stosowanie coraz lepszych, skutecz-
niejszych i trwalszych materiałów 
izolacyjnych. Tendencje te można 
zaobserwować zarówno w budow-
nictwie przemysłowym, jak i miesz-
kaniowym, ponieważ izolacje prze-
ciwwilgociowe i przeciwwodne 
mają ogromny wpływ na trwałość, 
komfort użytkowania oraz koszty 
eksploatacji obiektów budowlanych.

Rodzaje i przeznaczenie 

hydroizolacji

Hydroizolacje można klasyfi kować 
na różne sposoby: w zależności od 
przeznaczenia, miejsca wbudowa-
nia, rodzaju użytych materiałów itp. 
Podstawowy i najbardziej intuicyj-
ny podział związany jest ze sposo-
bem ułożenia warstwy hydroizolacji 

– wyróżnia się izolacje pionowe 
(do zabezpieczania m.in. ścian ze-
wnętrznych, ścian fundamentów) 
i poziome (izolacja fundamentów, 
stropów, dachów; zazwyczaj nie roz-
różnia się powierzchni poziomych 
i nachylonych). Często uzupełnienie 
warstw hydroizolacji stanowi system 
drenujący, odprowadzający wodę 
do studzienek chłonnych za pomocą 
folii, membran, mat i wężyków.
Drugim podstawowym podzia-
łem hydroizolacji jest rozróżnienie 
ze względu na rodzaj zagrożenia 
wodą. Zgodnie z obowiązujący-
mi w budownictwie warunkami 
technicznymi wyróżnia się trzy 
następujące grupy hydroizolacji: 
parochronne (paroizolacje), prze-
ciwwilgociowe oraz przeciwwodne. 
Izolacje parochronne zabezpieczają 
przegrody budowlane przed pe-
netracją pary wodnej. Para wodna 
ma większe ciśnienie po tej stro-
nie przegrody, gdzie występuje 
wyższa temperatura, czyli przez 
zdecydowaną większość czasu od 
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CO TO JEST XYPEX?
XYPEX to technologia i produkty do strukturalnego 
uszczelniania i ochrony betonu. Wyróżniającą cechą 
jest unikalna zdolność tworzenia nierozpuszczalnych 
struktur krystalicznych głęboko w porach i kapila-
rach betonu. Aktywne substancje chemiczne za-
warte w produktach XYPEX wykorzystują wodę jako 
środek migracji dla wnikania i postępowania w kapi-
larach betonu. Reakcje chemiczne pomiędzy Xypex-
em i naturalnymi produktami ubocznymi hydratacji 
cementu powodują wytworzenie trwałych struktur 
krystalicznych, które zabezpieczają beton przed wni-
kaniem wody i agresywnych chemicznie substancji 
z dowolnego kierunku, a zbrojenie przed korozją.
Proces krystalizacji jest wznawiany za każdym ra-
zem, gdy ponawia się kontakt z wodą.

ZASTOSOWANIE:
Uszczelnianie i ochrona fundamentów, budow-
li hydrotechnicznych, infrastruktury podziemnej, 
zbiorników, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania 
wody, elektrowni, tuneli i systemów metra, base-
nów, składowisk odpadów, silosów, prefabrykatów.

ZALETY:
XYPEX jest odporny na wysokie ciśnienia hydrosta-
tyczne (122 m słupa wody), staje się integralnym 
składnikiem betonu, samoistnie uszczelnia rysy 
o rozwartości do 0,4 mm, pozwala betonowi „oddy-
chać”, nie wymaga suchego podłoża , nie można go 
uszkodzić, zniszczyć, rozerwać, jest nietoksyczny.

Produkty 
XYPEX 

posiadają 
Atest 

Higieniczny 
PZH.

NOMOS-BUD sp. z o.o.
ul. Kępna 17A, 03-730 Warszawa 

tel. 22 618 41 33, faks: 22 618 34 34
Informacja techniczna: 22 618 41 33 

xypex@nomosbud.pl
www.nomosbud.pl, www.xypex.pl
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 Rys.   Podział hydroizolacji  ze względu na materiałyRys Podział hydroizolacji ze względu na materiały

wewnątrz obiektu budowlanego. Izola-
cje parochronne zbudowane są z mate-
riałów o małej przepuszczalności pary 
wodnej i umieszczane po wewnętrznej 
stronie przegrody. Układa się je w ścia-
nach, dachach oraz pod posadzkami 
(także w podłogach na gruncie). Pa-
roizolacje chronią obiekty budowlane 
lub ich części przed działaniem wody 
niewywierającej ciśnienia hydrosta-
tycznego, podczas gdy izolacje prze-
ciwwodne – przed działaniem wody 
wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, 
w tym również wody naporowej i ar-
tezyjskiej. Izolacje przeciwwodne ze 
względu na stopień obciążenia wodą 
(intensywność oraz siła naporu wody) 
dzieli się na trzy rodzaje: typu lekkiego, 
średniego i ciężkiego.
Izolacje typu lekkiego stosuje się do 
ochrony budowli przed przenikaniem 
wilgoci w kierunku bocznym. Nie nale-
ży ich stosować w celu zabezpieczenia 
przed wodą opadową bezpośrednią 
(np. w przypadku pokryć dachowych) 
czy przesączającą się w kierunku 
przegród poziomych (izolowanie ta-
rasów, przepustów, zbiorników pod-
ziemnych itp.), a tym bardziej przed 
wodą naporową. Izolację taką wyko-
nuje się w obiektach posadowionych 
powyżej poziomu wód gruntowych, 
w gruntach przepuszczalnych. 

Izolacje typu średniego wykonywa-
ne są w celu zabezpieczenia budowli 
przed wodą opadową bezpośred-
nią, kapilarną oraz przesączającą 
się w kierunku przegrody poziomej 
lub pionowej. Izolacji tego typu nie 
należy stosować do zabezpieczenia 
budowli przed wodą pod ciśnieniem. 
Wyjątki od tej reguły mogą stanowić 
przypadki, kiedy parcie wody jest 
chwilowe lub gdy zupełna wodosz-
czelność nie jest wymagana. Izolację 
typu średniego wykonuje się najczę-
ściej wtedy, gdy tuż poniżej pozio-
mu posadowienia znajduje się grunt 
przepuszczalny, natomiast w pozio-
mie fundamentów jest grunt nieprze-
puszczalny. 
Izolacje typu ciężkiego stosowane są 
w celu zabezpieczenia obiektu bu-
dowlanego przed wodą naporową, 
gdy posadowiony jest on poniżej 
poziomu wód gruntowych (lub jeśli 
przekracza poziom wód okresowo) 
oraz w gruntach spoistych (w obecno-
ści gruntów spoistych, po ulewnych 
deszczach, woda długo utrzymuje się 
wokół fundamentów).
Hydroizolacje można także podzielić 
ze względu na materiały, z których są 
wykonywane – wyróżnia się izolacje 
mineralne, bitumiczne i z tworzyw 
sztucznych (rys.).
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 Fot. 2    Proces uszczelniania się rysy w podłożu po zastosowaniu zaprawy krystalizującej (fot. materiały fi rmy 
Schomburg)

Hydroizolacje mineralne

Płynne folie mineralne występują 
w postaci gotowych do użytku jed-
noskładnikowych produktów – past 
tiksotropowych, opartych m.in. na 
żywicach poliuretanowych, które 
pod wpływem wilgoci tworzą wy-
sokoelastyczną powłokę hydroizo-
lacyjną w postaci nierozkładalnych 
elastomerów, zapewniających zna-
komitą szczelność. Charakteryzu-
ją się bardzo dużą elastycznością 
w wysokich i niskich temperaturach 
(stosowane są w szerokim zakresie 
temperatury: od -40ºC do +100ºC), 
co umożliwia przenoszenie naprę-
żeń powstałych na skutek  drgań 
i termicznych odkształceń podłoża. 
Cechuje je bardzo duża zdolność 
mostkowania rys, odporność na 
szok termiczny, dobra przyczep-
ność do izolowanych powierzchni 
(betonu, stali, zapraw opartych na 
cemencie, murów ceglanych) oraz 
wysoka wytrzymałość na ścieranie. 

Są to materiały odporne na korozyj-
ne działanie soli (materiały odladza-
jące), wody morskiej, ścieków, roz-
tworów kwasowych i zasadowych 
– mogą być narażone na stały kon-
takt z wodą czy ściekami.
Płynne folie aplikowane są we-
wnątrz i na zewnątrz budynków. 
Służą do uszczelniania i zabezpie-
czenia antykorozyjnego podziem-
nych konstrukcji betonowych, silo-
sów i zbiorników metalowych, rur 
stalowych, zbiorników na wodę 
i ścieki, osadników oraz jako ela-
styczna hydroizolacja wszelkiego 
typu dachów, tarasów i balkonów 
(fot. 1), a także pomieszczeń mo-
krych (również podpłytkowa). Mają 
zdolność spajania, uszczelniania 
i wypełniania pęknięć włoskowatych 
narażonych na przemieszczenia.
Mineralne zaprawy cienkowarstwo-
we zwane też mikrozaprawami czy 
szlamami to jedno- lub dwuskładni-
kowe elastyczne powłoki na bazie 
cementu, które, w zależności od gru-

bości i liczby nałożonych warstw, 
mogą stanowić izolację przeciwwil-
gociową lub przeciwwodną. Cechują 
się bardzo dobrą przyczepnością do 
izolowanych powierzchni (również 
zawilgoconych), zwłaszcza podłoży 
mineralnych (betonów, jastrychów 
cementowych oraz anhydrytowych, 
tynków gipsowych i płyt gipsowo-
-kartonowych, ceramiki), a także 
asfaltowych. Są elastyczne, mają 
zdolność mostkowania rys oraz są 
odporne na działanie słabych kwa-
sów nieorganicznych, roztworów 
alkalicznych, ścieków miejskich, 
a także na termiczne obciążenia 
szokowe (gorąca woda, mieszanka 
asfaltowa) i promieniowanie UV. 
Zaprawy stosowane są do przeciw-
wilgociowego i przeciwwodnego 
uszczelniania oraz zabezpieczenia 
przed korozją niezasolonych pod-
łoży mineralnych, głównie beto-
nowych, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Można je aplikować na 
powierzchnie odkształcalne i nieod-
kształcalne jako izolacje konstruk-
cji od strony przeciwnej do parcia 
wody, czyli w tzw. izolacjach typu 
wannowego.
Krystalizujące powłoki hydroizo-
lacyjne to materiały przeznaczone 
do uszczelniania betonu w struk-
turze. Nie są typowymi powłoka-
mi uszczelniającymi – integrują się 
z podłożem lub mogą być doda-
wane do betonu w postaci domie-
szek. W wyniku reakcji chemicz-
nie aktywnej zaprawy/domieszki 

 Fot. 1   Hydroizolacja balkonów z zastosowaniem płynnych folii mineralnych (fot. materiały fi rmy Drizoro)

Fot 2 Proces s c elniania się r s podłoż po astoso ani apra kr stali jącej (fot materiał firm
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i niezhydratyzowanych składników 
zaczynu cementowego (wolnych jonów 
wapnia) w kapilarach i porach powstają 
nierozpuszczalne struktury krysta-
liczne, doszczelniające mikrostrukturę 
utwardzonego zaczynu lub mostku-
jące powstałe rysy (fot. 2). Trwałość 
uszczelnienia jest podobna do trwało-
ści uszczelnianej konstrukcji. Powłoki 
krystalizujące używane są w obiektach 
hydrotechnicznych (np. oczyszczalnie 
ścieków, zakłady uzdatniania wody, 
zapory, zbiorniki retencyjne, zbiorniki 
wody pitnej, baseny) czy budowlach/
elementach zagłębionych w gruncie 
(garaże podziemne, tunele, fundamen-
ty, mury oporowe). Można je stosować 
w przypadku środowisk o średnim 
stopniu agresywności (odpowiada-
jącym klasom ekspozycji XA1 i XA2 
wg PN-EN 206-1:2003).
Maty bentonitowe to niskoprzepusz-
czalne geokompozyty, składające się 
z warstwy zmielonego bentonitu so-
dowego lub wapniowego wprowadzo-
nego między przepuszczalne warstwy 
geotkaniny i geowłókniny polipro-
pylenowej. Są odporne na działanie 
czynników agresywnych chemicznie 
i wykazują dużą odporność mechanicz-
ną. Mają właściwości samouszczelnia-
jące w przypadku wystąpienia miejsco-
wych przebić. Są odporne na ciśnienie 
hydrostatyczne ponad 70 metrów słupa 
wody. Dodatkową zaletą mat jest ła-
twość montażu – zakres prac przygoto-
wawczych podłoża jest ograniczony do 

minimum lub przygotowanie nie jest 
wymagane. Maty bentonitowe stosuje 
się jako izolacje poziome (fot. 3a) i pio-
nowe podziemnych części budynków, 
fundamentów wykonywanych w sta-
łych zabudowach wykopów (ścianki 
berlińskie, ścianki z grodzic stalowych, 
ścianki szczelinowe i palisady z mikro-
pali), tuneli czy stropodachów. Uży-
wane są również jako bariera przeciw-
wodna do ochrony wód gruntowych: 
do uszczelniania składowisk odpa-
dów komunalnych i przemysłowych 
(fot. 3b), zbiorników ziemnych, toro-
wisk drogowych/kolejowych w obsza-
rach chronionych.
Szczególnym typem mat bentonito-
wych są maty bentonitowo-haloizy-
towe, zawierające granulat składający 
się z bentonitu sodowego oraz syp-
kiego haloizytu naturalnego – mine-
rału pochodzenia wulkanicznego od-
znaczającego się dużą porowatością 
i powierzchnią właściwą oraz wysoką 
jonowymiennością. Warstwa uszczel-
niająca pod wpływem wody pęcznie-
je, tworząc spójną jednorodną barierę 
hydroizolacyjną. Maty te są predesty-
nowane do zabezpieczenia wysypisk 
odpadów komunalnych, składowisk 
obornika, gnojówki i innych substancji 
niebezpiecznych. 
Innym specjalnym rodzajem membran 
bentonitowych są kompozytowe mem-
brany hydroizolacyjne składające się 
z grubej warstwy bentonitu sodowego, 
zespolonej z geomembraną polimerową 

 Fot. 3    Hydroizolacje z mat bentonitowych: a) izolowanie fundamentów, b) izolowanie składowisk 
odpadów (fot. materiały firmy Lemax)

a) b)
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
W DZIEDZINIE HYDROIZOLACJI W DZIEDZINIE HYDROIZOLACJI 

I NAPRAWY BUDOWLII NAPRAWY BUDOWLI

OBSZARY ZASTOSOWANIA:OBSZARY ZASTOSOWANIA:
►  Przepony poziome przed 

podciąganiem kapilarnym 
►  Iniekcje ciśnieniowe 
►  Iniekcje kurtynowe 
►  Uszczelnianie przerw roboczych
►  Naprawy rys i spękań 

WEBAC Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 646

03-994 WARSZAWA 
tel.: 22 514 12 69, 70; fax 22 672 04 76

webac@webac.pl; www.webac.pl 

MATERIAŁY:MATERIAŁY:
►  Iniekcyjne żywice poliuretanowe

spienialne i o stałej objętości
►  Iniekcyjne żywice epoksydowe 

elastyczne i sztywne,
►  Żele akrylowe
►  Szpachlówka do przerabiania 

pod wodą
►  Środek do gruntowania 

podłożymokrych i zaolejonych
►  Izolacja powierzchniowa
►  Gumy pęczniejące 
►  Pompy iniekcyjne i iniektory
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i osłoniętej silikonowaną powłoką 
separacyjną. Są one bardzo elastycz-
ne i wytrzymałe, odporne na ciśnie-
nie hydrostatyczne przekraczające 
nawet 60 metrów słupa wody.
Ponieważ po uaktywnieniu ben-
tonitu następuje jego ekspansja do 
szczelin w strukturze, membrany 
mają zdolność nawet uszczelniania 
niewielkich rys, powstałych w be-
tonie w wyniku osiadania podłoża 
gruntowego, skurczu betonu czy 
aktywności sejsmicznej. Dodatkową 
zaletą membran jest możliwość in-
stalowania ich bezpośrednio po roz-
szalowaniu konstrukcji. Membrany 
kompozytowe stosuje się głównie 
do wykonania izolacji płyt fun-
damentowych o zróżnicowanych 
poziomach (fot. 4), zewnętrznych 
ścian fundamentowych oraz pio-

nowych i poziomych powierzchni 
konstrukcji żelbetowych przykry-
wanych gruntem. Izoluje się nimi 
także tunele wykonywane w otwar-
tym wykopie. Innym przeznacze-
niem kompozytowych membran 
bentonitowych są poziome izolacje 
dachów zielonych, stropodachów 
poniżej poziomu terenu oraz różne-
go rodzaju tarasów.

Hydroizolacje bitumiczne

Cienkowarstwowe powłokowe hy-
droizolacje bitumiczne to płynne 
lub półpłynne materiały izolacyjne 
na bazie asfaltu. Są to elastyczne 
izolacje bezszwowe – pokrywają 
całą uszczelnianą powierzchnię 
jednolitą warstwą. Ich sposób 
nakładania umożliwia zastoso-
wanie na powierzchni o skompli-
kowanych kształtach. Asfalt jest 
dodatkowo wzbogacony różnymi 
substancjami chemicznymi, które 
zwiększają jego właściwości izola-
cyjne i ułatwiają rozprowadzanie. 
Powłoki mogą też zawierać środki 
adhezyjne poprawiające przyczep-
ność. Często dodaje się także syn-
tetyczny kauczuk odpowiedzialny 
za poprawę elastyczności. Odpo-
wiednie modyfi katory powodują, 
że niektóre preparaty można sto-
sować na lekko wilgotne podłoża, 
co jest bardzo istotne w warunkach 
placu budowy. Powłoki bitumiczne 
cienkowarstwowe służą do wyko-

nywania pionowych i poziomych 
izolacji przeciwwilgociowych. Po-
włoki bezrozpuszczalnikowe mogą 
być ponadto używane do przykle-
jania płyt styropianowych podczas 
ocieplania fundamentów.
Grubowarstwowe powłoki bitu-
miczne modyfi kowane polime-
rami (KMB) to nowsza generacja 
bitumicznych materiałów uszczel-
niających. Są to materiały jedno- 
lub wieloskładnikowe, bezzapa-
chowe i bezrozpuszczalnikowe. 
Mogą być zbrojone włóknami, 
a w przypadku materiałów dwu-
składnikowych do płynnej części 
bitumiczno-kauczukowej (często 
z wypełnieniem polistyrenowym) 
dodaje się część proszkową w po-
staci modyfi kowanych cementów. 
Powłoki jednoskładnikowe są od-
porne na działanie wody dopiero 
po całkowitym wyschnięciu, na-
tomiast dwuskładnikowe mogą 
wiązać bez dostępu powietrza 
lub w obecności wody. Wysoka 
elastyczność powłok zapewnia 
przenoszenie rys i pęknięć (szero-
kości do około 5 mm). Dodatkowo 
ze względu na pełne połączenie 
powłoki z podłożem nie wystę-
puje zjawisko podsiąkania wody 
– właściwość prawie nieosiągalna 
w wypadku stosowania pap i folii. 
Powłoki grubowarstwowe stosuje 
się do wykonywania hydroizolacji 
elementów budowli stykających 
się z gruntem (najczęściej ścian 
piwnic) – mogą wiązać bez do-
stępu powietrza lub w obecności 
wody, po zaaplikowaniu powłoki 
można zatem szybko zasypać wy-
kopy fundamentowe. Grubowar-
stwowe hydroizolacje bitumiczne 
skutecznie chronią obiekty przed 
działaniem wody opadowej i grun-
towej. Spełniają również warunki 
stawiane izolacji ciężkiej.
Do rolowych hydroizolacji bitu-
micznych zaliczamy papy i mem-
brany samoprzylepne. Papy, 
w zależności od przeznaczenia, 
wykonuje się na różnych osno-
wach i montuje  na wiele sposo-
bów (można mocować je łącznika-
mi mechanicznymi, przyklejać na  Fot. 5   Samoprzylepne membrany bitumiczne (fot. materiały fi rmy Grace)Fot 5 Samoprzylepne membrany bitumiczne (fot materiały firmy Grace)

 Fot. 4    Układanie kompozytowych membran izolacyjnych 
(fot. materiały fi rmy CETCO)

Fot 4 Układanie kompozytowych membran izolacyjnych
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lepik, klej, wyróżnia się też papy 
termozgrzewalne). Nowsze typy 
pap, podobnie jak membrany, są 
samoprzylepne, co pozwala wy-
konać łatwe i szczelne połączenia 
styków (fot. 5). Zaletą tych mate-
riałów jest szybkość układania, na-
tychmiastowa odporność na wodę 
i uszkodzenia. Wadą, jak w przy-
padku wszystkich materiałów 
bitumicznych, jest brak paroprze-
puszczalności. Zarówno z pap, 
jak i membran można wykonać 
izolacje pionowe i poziome.

Hydroizolacje z tworzyw 

sztucznych

Materiały hydroizolacyjne z two-
rzyw sztucznych stanowią bardzo 
zróżnicowaną asortymentowo gru-
pę o właściwościach technicznych 
przewyższających właściwości 
tradycyjnych materiałów wodo-
chronnych. Zakres temperatury 
stosowania folii w płynie z two-
rzyw sztucznych jest wąski (około 
+5°C – +25°C), natomiast po utwar-
dzeniu są odporne na temperaturę 
z zakresu od -30°C do +50°C. Cał-
kowite utwardzenie powłoki trwa 
zazwyczaj nie dłużej niż 24 godziny 
– po tym czasie można układać ko-
lejne warstwy. Folie w płynie mają 
bardzo dobrą przyczepność do pod-
łoży mineralnych, a także zdolność 
krycia rys o szerokości do 1 mm. 
Cechuje je wysoka wodoszczel-

ność (brak przecieku przy ciśnieniu 
0,5 MPa). Po całkowitym wyschnię-
ciu folie tworzą wodoszczelne, ale 
jednocześnie przepuszczające parę 
wodną powłoki, charakteryzujące 
się bardzo wysoką rozciągliwością 
oraz brakiem szwów i spoin. Wadą 
zwykłych folii w płynie z tworzyw 
sztucznych jest brak odporności 
na kwasy i zasady, a także na ole-
je i rozpuszczalniki. Stosowane są 
do wykonywania szczelnej, ela-
stycznej powłoki, która stanowi 
izolacyjną warstwę podkładową 
pod okładzinami z płytek cera-
micznych na balkonach, tarasach, 
ścianach zewnętrznych i funda-
mentowych oraz w pomieszcze-
niach narażonych na czasowe 
zawilgocenie (kuchnie, łazienki, 
kabiny prysznicowe, pralnie). Fo-
lie można aplikować na podłoża 
betonowe, jastrychy cementowe 
i anhydrytowe (w tym również 
grzejne), mury ceglane wykonane 
na pełną spoinę, tynki cementowe 
i cementowo-wapienne, a także 
tynki gipsowe, płyty gipsowo-
-kartonowe i drewnopochodne.
Rolowe hydroizolacje z tworzyw 
sztucznych używane są do izola-
cji pokryć dachowych w postaci 
przeciwwilgociowej ochrony po-
wierzchniowej oraz parochronnej 
pod pokryciem dachu, a także do 
wykonywania przeciwwilgocio-
wych i przeciwwodnych izolacji 
fundamentów oraz ścian piwnic. 

Są trwałe i łatwe w montażu. 
Dostępne w postaci folii płaskich, 
membran i folii tłoczonych, pro-
dukowanych z polietylenu lub 
polichlorku winylu.

Podsumowanie

Szkodliwe oddziaływanie wody 
na obiekty budowlane prowadzi 
w pierwszej kolejności do osłabienia 
lub zniszczenia warstwy izolacji, 
a następnie elementów samej kon-
strukcji. Zawilgocone mury tracą 
izolacyjność cieplną, a przy długo-
trwałym stanie zawilgocenia nastę-
puje obniżenie ich nośności. Wilgot-
ne środowisko sprzyja rozwojowi 
pleśni, grzybów, drobnoustrojów, 
co może być przyczyną wielu cho-
rób i alergii. Te niekorzystne zjawi-
ska mogą wystąpić, jeśli nie zastoso-
wano żadnej hydroizolacji, ale także 
wtedy, gdy została ona źle dobrana 
lub wadliwie ułożona. Rodzaj mate-
riału izolacyjnego należy dobierać 
na podstawie wielu kryteriów: po-
winno się wziąć pod uwagę m.in. 
typ i przeznaczenie izolowanego 
obiektu, miejsce wbudowania izo-
lacji, warunki klimatyczne i grunto-
wo-wodne. Nieprawidłowy dobór 
materiałów i ich niewłaściwe wbu-
dowanie mogą być przyczyną po-
ważnych usterek, których naprawa 
będzie trudna technicznie, uciążli-
wa dla użytkowników i kosztowna.  

 Fot. 6   Układanie mat bentonitowych Dualseal (fot. materiały fi rmy Nomos-Bud)
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Dziś w budownictwie czynnikiem decydującym 
o wyborze materiału, poza uwarunkowaniami 
technicznymi i ceną, jest zastosowanie takie-

go rozwiązania, które umożliwia prowadzenie prac 
budowlanych niemal w każdych warunkach pogodo-
wych, jednocześnie zapewniając nam jego prawidło-
we wykonanie. 
Technologią spełniającą takie założenia, a dodatkowo 
pozwalającą skrócić lub wyeliminować część proce-

sów budowlanych (przygotowanie 
podłoża, aplikacja, pielęgnacja), jest 
hydroizolacja aktywna kapilarnie, 
którą znamy od ponad 60 lat.
Izolacja strukturalna poprawia od-
porność chemiczną i mechaniczną 
betonu. Hydroizolacja staje się inte-
gralną częścią betonu, co zapewnia jej 

Jakie korzyści wynikają z zastosowania 

hydroizolacji aktywnej kapilarnie?

wysoką wytrzymałość i odporność. Zamyka rysy i pęk-
nięcia oraz jest stale aktywna. Oznacza to, że reakcje 
gwarantujące szczelność i ochronę zachodzą nawet 
na wiele lat po aplikacji. Kolejnym atutem jest to, 
że zapewnia szczelność po pasywnej i aktywnej stronie 
ciśnienia. Zdolność ta, pozwala wybrać sposób i miej-
sce aplikacji. Ma to bardzo duże znaczenie w czasie 
procesu budowlanego, gdzie warunki nierzadko są eks-
tremalnie zmienne, a utrzymanie ciągłości izolacji jest 
priorytetem jej skuteczności. 
Wybierając hydroizolację aktywną kapilarnie VANDEX 
SUPER do zabezpieczenia płyty, nie musimy wykony-
wać specjalnego podłoża, warstw ochronnych i mar-
twić się pielęgnacją hydroizolacji, gdyż proces ten 
odbywa się równocześnie z dojrzewaniem betonu. 
Nie wstrzymujemy prac związanych z ułożeniem zbro-
jenia, bowiem tuż przed betonowaniem wykonuje 
się aplikacje przez posypywanie lub natrysk na beton 
podkładowy. Wszechstronność tej technologii pozwa-
la na zastosowanie jej niemal we wszystkich rodzajach 
budowli. Stosując tak prosty w zastosowaniu materiał, 
nasz czas rzeczywiście zamienia się w pieniądz. 
A przede wszystkim otrzymujemy skuteczne zabez-
pieczenie naszej inwestycji.

mgr inż. Wojciech Komorowski
Ochrona Budowli przed Wilgocią – PROTECH 

Krótki czas wykonania oraz mechanizacja 
w procesie montażu do blach trapezowych 
w konstrukcjach stalowych to podstawowe 

zalety membran syntetycznych z PVC. Dzięki temu 
membrany stanowią już ponad 20% polskiego ryn-
ku dachów płaskich, coraz skuteczniej konkurując 
z papami. Ponadprzeciętna trwałość oraz zacho-
wanie elastyczności w niskich temperaturach 

Gdzie najlepiej sprawdzają się membrany 

syntetyczne z PVC?

sprowadziły je do tuneli i projektów podziem-
nych, czego przykładem są prace hydroizolacyjne 
na II linii warszawskiego metra. 
Odporność na przerastanie korzeni i perzu oraz dzia-
łanie mikroorganizmów czyni z nich również dosko-
nałą podstawę dla dachów zielonych. Szczególnie, 
gdy produkt spełnia test FLL. Ten precyzyjnie zde-
finiowany proces badawczy, zawdzięczający nazwę 
niezależnej niemieckiej instytucji (Forschungsge-
sellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e.V.), weryfikuje w praktyce „korzenioodporność” 
membran syntetycznych, poddając je w znormali-
zowanych warunkach kilkuletniej próbie wegetacji 
różnych roślin. Potwierdzona certyfikatem odpor-
ność na niszczące działanie roślinności zdecydowa-
ła o wyborze membrany PVC do hydroizolacji dachu 
zielonego o powierzchni 18 000 m2 na budynku Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach. 
Rozwój membran syntetycznych wynika z tenden-
cji w budownictwie, aby budować szybciej i lepiej, 
więc dopiero się rozkręcamy. Tomasz Kozłowski

kierownik produktu – linia membran syntetycznych

MAPEI Polska Sp. z o.o. 

Członek Stowarzyszenia DAFA
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System renowacji murów SILTEN RENOSystem renowacji murów SILTEN RENO
mgr Tomasz Matuszewski

mgr Tomasz Matuszewski 
SILTEN TERBUD

SILTEN RENO to nowoczesny, kom-
pletny i optymalny system renowacji 
murów, obejmujący środki do hydrofo-
bizacji i wytwarzania przepon chronią-
cych przed kapilarnym podciąganiem 
wilgoci oraz zestaw zapraw specjal-
nych i renowacyjnych.
W skład systemu wchodzą:
  SILTEN Me – mikroemulsja siliko-

nowa typu SMK. Wnika w kapi-
lary niedostępne dla innych pre-
paratów. Środek jest szczególnie 
zalecany do iniekcji ciśnieniowej 
w silnie zawilgoconych murach, 

toleruje podwyższoną zawartość 
soli w murze. Przepona hydrofo-
bowa tworzy się bez żadnych do-
datkowych reakcji wtórnych.

  SILTEN K – silikonowy krem hy-
drofobizujący; mieszanina sila-
nó w i siloksanó w. Konsystencja 
umożliwia zastosowanie w otwo-
rach wierconych nawet poziomo 
w warstwie zaprawy. Może być 
użyty do hydrofobizacji murów 
warstwowych wypełnionych gru-
zem. Bardzo dobrze rozprzestrze-
nia się również przez parowanie.
  SILTEN RENOTIGHT – zaprawa wo-

doszczelna do uszczelniania pod-
łoży mineralnych z maksymalną 
rozwartością rys do 0,4 mm.

  SILTEN RENOCOAT – obrzutka re-
nowacyjna stosowana do przygo-
towania podłoża, może być ukła-
dana w miejscach obciążonych 
solą oraz wilgocią.

  SILTEN RENOBASE – tynk reno-
wacyjny podkładowy szeroko-
porowy stosowany w miejscach 

ar t yku ł  sponsorowany

SILTEN TERBUD
Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. 
ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów

tel. 22 759 10 67 
biuro@silten.eu, www.silten.eu

ś rednio i bardzo obciążonych 
solami. Jest hydrofobowy i paro-
przepuszczalny.

  SILTEN RENOTOP – tynk renowa-
cyjny stanowiący warstwę wy-
kończeniową. Przeznaczony jest 
do układania w miejscach ś rednio 
i wysoko obciążonych solami. 
Paroprzepuszczalny, zawiera tras. 
  SILTEN RENOFINE – gładź reno-

wacyjna stosowana jako warstwa 
wygładzająca.

W jaki sposób trwale zabezpieczyć 

budynek zabytkowy przed wilgocią?

Przed rozpoczęciem polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej w 2011 r. w Pałacu Na Wodzie w Ła-
zienkach Królewskich w Warszawie musiał zostać 

wykonany gruntowny remont pomieszczenia prze-
znaczonego na szatnię, bezpośrednio sąsiadującego 
z Pokojem Bachusa. Zaplanowano wymianę zmursza-
łych, zasolonych tynków oraz likwidację zawilgocenia, 
a w ścianach wytworzenie przepony przeciwko podcią-
ganiu kapilarnemu. Prace należało przeprowadzić bar-

dzo ostrożnie, gdyż Pokój 
Bachusa zachował sporo 
z XVII-wiecznego wypo-
sażenia, m.in. niepowta-
rzalne płytki ceramiczne 
z holenderskiej manufak-
tury, które pod żadnym 
pozorem nie mogły ulec 
zniszczeniu.

Istotnym problemem okazała się również kon-
strukcja samych murów: niepełne spoiny i liczne 
pustki w murze oznaczały praktycznie brak kontroli 
nad iniektem. W tych warunkach wytworzenie prze-
pony przeciw podciąganiu kapilarnemu z zastoso-
waniem jakiegokolwiek płynu iniekcyjnego byłoby 
zadaniem niesłychanie ryzykownym ze względu na 
brak stuprocentowej kontroli aplikacji, co mogłoby 
narazić na zniszczenie bezcenną majolikę z Delft.
Do wykonania skutecznej przepony hydrofobowej 
wybrano metodę TERMOINIEKCJI® i silikonowy krem 
hydrofobizują cy SILTEN K. Strefa wokół otworów 
nawierconych w określonym rozstawie została osu-
szona specjalnym zestawem termowentylacyjnym. 
Po obniżeniu wilgotności masowej do ok. 4% i kon-
trolowanym podniesieniu temperatury w strefi e 
iniekcji wykonano hydrofobizację , tzn. nawiercone 
otwory wypełniono preparatem. Konsystencja pre-
paratu umożliwiła pełną kontrolę aplikacji.
Dzięki konsystencji i strukturze preparatu oraz jego 
wydajności udało się bez strat materiału wytworzyć 
jednorodną barierę dla wilgoci kapilarnej bez obawy 
o ciągłość.
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Czas na mikrozaprawyCzas na mikrozaprawy

mgr inż. Małgorzata Kłapkowska

Do materiałów stosowanych do zabez-
pieczeń wodochronnych budynków 
i budowli w budownictwie mieszka-
niowym, przemysłowym i komunika-
cyjnym przebojem wchodzą też izolacje 
polimerowo-cementowe, do tej pory 
kojarzone głównie z hydroizolacjami 
tarasów, balkonów czy basenów.
Mikrozaprawy mogą być jedno- lub 
dwuskładnikowe. Charakteryzują się 
bardzo dobrą przyczepnością do pod-
łoża, stąd zwane są często izolacjami 
zespolonymi. 
IZOHAN oferuje pięć rodzajów izo-
lacji polimerowo-cementowych: dwie 
mikrozaprawy dwuskładnikowe ela-
styczne: EKO 2K i szczelny taras, dwie 
jednoskładnikowe: EKO 1K – elastycz-
ną, szczelny fundament – sztywną, oraz 
zaprawę o właściwościach krystalizu-
jących KRYSTALIZATOR K6 

Zastosowanie 
mikrozapraw

Mikrozaprawy uszczelniające mają 
bardzo szerokie zastosowanie za-
równo w budownictwie mieszkanio-
wym, przemysłowym, jak i komuni-
kacyjnym. Służą do izolacji pionowej 
i poziomej fundamentów, przy nowo 
wznoszonych i remontowanych 
obiektach, a także do izolacji zbiorni-
ków na wodę i nieczystości. Mikroza-
prawy dwuskładnikowe znakomicie 
sprawdzają się wszędzie tam, gdzie 
izolacja powinna charakteryzować 
się zdolnością mostkowania rys 
(powłoka z EKO 2K mostkuje rysy 
o rozwartości ok. 3 mm). Ze względu 
na brak jakichkolwiek szkodliwych 
substancji można je stosować w po-
mieszczeniach przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi i w branży żywno-
ściowej. Izolacje polimerowo-cemen-
towe mogą być aplikowane na wil-
gotnych podłożach oraz mają mały 
opór dyfuzyjny – pozwalają więc 
przegrodzie „oddychać”. Niwelu-
ją przy tym pojawienie się pęcherzy 

  izolacja typu wannowego – często 
stosowana przy renowacjach, gdy 
z jakiegoś powodu nie ma możliwo-
ści odkopania fundamentów. Wy-
konuje się ją od strony pomieszcze-
nia, odporna jest na tzw. negatywne 
oddziaływanie wody, czyli takie 
gdzie woda powoduje odrywanie 
izolacji od izolowanej powierzch-
ni. Do tego typu zastosowań uży-
wane są głównie mikrozaprawy 

ar t yku ł  sponsorowany

jednokładnikowe (wyższa przy-
czepność do podłoża od dwu-
składnikowych). Przyczepność 
do podłoża IZOHAN EKO 1K 
wynosi ok. 3,0 MPa, a przy tym, 
mimo iż jest produktem jedno-
składnikowym, ma zdolność 
mostkowania rys 0,75 mm.

Fot. 1   Izolacja między prętami zbrojeniaFot 1 Izolacja między prętami zbrojenia

Fot. 2   Izolacja chemoodporna z EKO 2KKFot 2 Izolacja chemoodporna z EKO 2K

na izolacji, co ma często miejsce 
w przypadku stosowania materia-
łów o dużym oporze dyfuzyjnym. 
Mikrozaprawy są kompatybilne ze 
wszelkimi innymi układami cemento-
wymi, można je malować, pokrywać 
okładziną ceramiczną, tynkować etc.
Ze względu na swoje właściwości zna-
komicie sprawdzają się także w nie-
standardowych zastosowaniach, np.:
  izolacja pozioma w konstrukcjach 

monolitycznych – materiał dzięki 
półpłynnej konsystencji można apli-
kować pomiędzy prętami zbrojenia, 
dzięki swoim parametrom może 
być obciążany punktowo (słupy) 
lub osiowo (ściany) bez obawy 
o wypłynięcie czy uszkodzenie po-
włoki, jest kompatybilny z betonem 
(nie tworzy się warstwa poślizgo-
wa). Do tego typu zastosowań naj-
korzystniej jest użyć mikrozaprawy 
jednoskładnikowej EKO 1K;

Izohan Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia

tel. 58 781 45 85, www.izohan.pl

Do wykonywania izolacji od strony 
pomieszczeń, a także do uszczelnień 
od strony działania wilgoci, izolacji 
zbiorników na wodę i nieczystości 
mogą być też stosowane zaprawy 
o właściwościach krystalizujących 
– KRYSTALIZATOR K6. Ten rodzaj 
izolacji działa poprzez krystalizację 
aktywnych związków chemicznych 
w porach betonu, uzyskując dodat-
kowe wgłębne uszczelnienie podłoża. 
W porach betonu tworzą się nieroz-
puszczalne kryształki, które uszczel-
niają beton przed wnikaniem wody.

Monopol materiałów rolowych stosowanych 
do hydroizolacji budynków i budowli już dawno przeła-

mały bitumiczne masy cienko- i grubopowłokowe (KMB).
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Pokrycia dachów płaskichPokrycia dachów płaskich
Dachy i stropodachy o dużych powierzchniach wy-

magają stosowania małych spadków połaci dacho-
wych ze względów konstrukcyjnych i ekonomicznych. 
Z tego powodu istnieje potrzeba właściwego doboru 
materiałów pokrycia oraz rozwiązania detali okapów 

i obróbek krawędziowych w celu niezawodnego 
odwodnienia dachu. dr inż. Czesław Byrdy

Dachy płaskie i o małym nachyleniu 
ze względu na swój kształt wyma-
gają znacznie większej szczelności 
pokrycia niż dachy skośne. Dzieje 
się tak, ponieważ woda opadowa 
nie może swobodnie spłynąć do ry-
nien. Dlatego też materiały używane 
do krycia muszą zapewniać większą 

szczelność niż te stosowane do da-
chów skośnych. Dawniej z powodu 
niskiej jakości materiałów używa-
nych do budowy dachy płaskie 
ciągle trzeba było remontować. Dziś 
jest wiele nowoczesnych technologii 
pozwalających na wykonanie trwa-
łego i szczelnego pokrycia.

Pokrycia papowe

Tradycyjnym impregnatem bitu-
micznym pokryć papowych była 
smoła lub asfalt. Smoła to produkt 
głównie suchej destylacji węgla ka-
miennego (smoły gazownicze, kok-
sownicze). Asfalt jest materiałem 
pochodzenia naturalnego.  Znajdu-
je się w złożach ziemnych lub wystę-
puje jako produkt ponaftowy, otrzy-
mywany z przeróbki ropy naftowej 
w procesach odparowania lub odde-
stylowania lekkich składników. 
Zależnie od rodzaju stosowane-
go bitumu tradycyjnie rozróż-
niano papy smołowe i asfaltowe. 
Te pierwsze z powodu szybkiego 
starzenia się, twardnienia i kru-
szenia, ale przede wszystkim 
ze względu na toksyczność lepisz-
cza przestały być stosowane. 
Jeśli chodzi o papy asfaltowe, ich 
proces technologiczny jest wciąż 
unowocześniany – zarówno w za-
kresie ewolucji osnowy, jak i roz-
woju stosowanego lepiszcza asfalto-
wego, a także rodzajów mocowania 
do konstrukcji dachu. Dawniej po-
wszechnie używaną osnową była 
tektura, materiał nieodporny na 
działanie wody i korozję biolo-
giczną, nawet mimo nasycania go 
środkami antyseptycznymi. Osno-
wa tekturowa charakteryzowała się 
także niską wytrzymałością mecha-
niczną. Papy składające się tylko 
z impregnowanej osnowy nazwano 
bezpowłokowymi lub izolacyjnymi. 

 Tabl. 1 Ι  Wielkości pochylenia połaci dachowych dla pokryć z materiałów bitumicznych i bitumiczno-poli-
merowych [3]

Rodzaj pokrycia bitumicznego Zalecane pochylenie [%]

1 warstwa papy asfaltowo-polimerowej przeznaczonej 
do jednowarstwowego krycia o grubości min. 4 mm 
na podłożu betonowym lub na izolacji termicznej 3–20

2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej lub asfaltowo- 
-polimerowej na podłożu betonowym lub na płycie 
warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych 3–20

2 warstwy papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej 
każda o zawartości masy powłokowej ≥ 1600 g/m2 

klejone lepikiem do podłoża betonowego lub z materiału 
termoizolacyjnego

3–20

2 warstwy papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej 
każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2  klejone 
lepikiem do podłoża betonowego 20–40

2 warstwy papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej 
każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 klejone 
lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego 20–30

2 warstwy papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej 
każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 
układane na podłożu drewnianym 20–40

3 warstwy papy asfaltowej każda o zawartości masy 
powłokowej do 1600 g/m2 klejone lepikiem do podłoża 
z materiału termoizolacyjnego

3–15

3 warstwy papy asfaltowej każda o zawartości masy 
powłokowej do 1600 g/m2 klejone lepikiem do podłoża  
betonowego

3–20

3 warstwy papy asfaltowej każda o zawartości masy 
powłokowej do 1600 g/m2 układane na podłożu 
drewnianym

3–20
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 Rys. 1    Przekrój poprzeczny przez stropodach pełny 
o konstrukcji zespolonej o pokryciu z papy termo-
zgrzewalnej: 1 – zgrzewalna papa paroizolacyjna 
gr. 4 mm na osnowie z włókna szklanego o masie 
60g/m2 + folia aluminiowa 0,1mm, z dolną warstwą 
zabezpieczoną folią topliwą na zaimpregnowanym 
podłożu; 2 – termoizolacja z twardego styropianu 
ekstrudowanego  o masie objętościowej 20 kg/m3; 
3 – okleina z papy podkładowej; 4 – zgrzewalna papa 
wierzchniego krycia gr. 4,1 mm produkowana z włók-
niny poliestrowej o masie 190 g/m2, modyfi kowana na 
wskroś elastomerami SBS, warstwa dolna zabezpie-
czona folią topliwą, posypka wierzchnia wykona z 
naturalnego łupka; 5 – warstwa betonowa płyty o 
średniej grubości min. 8 cm; 6 – blacha obustronnie 
cynkowana o profi lu wklęsłym i gr. 0,75 mm

Rys 1 Przekrój poprzeczny przez stropodach pełny

Później stosowano osnowy z juty, 
następnie z tkanin technicznych 
(wigoniowych, zieleńcowo-wigo-
niowych, bawełnianych, włókniny 
przeszywanej). Kolejne lata przy-
niosły osnowy z taśmy aluminiowej, 
włókna szklanego i wreszcie kombi-
nacje włókna szklanego z włóknem 
poliestrowym, folią miedzianą.
Pokrycia papowe produkowane na 
osnowie z włókien szklanych uzy-
skują bardzo wysokie parametry 
dotyczące wytrzymałości mecha-
nicznej, lecz małą wydłużalność przy 
zerwaniu. Z tych powodów materia-
ły produkowane na osnowie z włó-
kien szklanych są najczęściej stoso-
wane jako warstwy podkładowe. 
Wprowadzenie włókien i tkanin po-
liestrowych zapewniło połączenie 
wysokiej wytrzymałości chemicz-
nej, mechanicznej i doskonałych 
parametrów dotyczących elastycz-
ności pokryć. Łączenie osnowy 
poliestrowej z włóknem szklanym 
pozwala dodatkowo na poprawę 
parametrów stabilizacji wymiaro-
wej materiałów papowych. Najczę-
ściej spotykana gramatura wkładek 
szklanych to około 250 g/m2, a po-
liestrowych 200–250 g/m2.
W papach tradycyjnych impregnat 
bitumiczny z przemysłowego asfal-
tu niemodyfi kowanego zabezpiecza 
osnowę, pokrywając ją z obu stron 
(zaw. asfaltu w papie wynosi 1200
–1600 g/m2). Na warstwę wierzch-
nią dodatkowo nakłada się posypkę 
piaskową, spodnia zaś wzbogacona 
jest powłoką mineralną lub folią. 
Tego rodzaju papy są jednak nieod-
porne termicznie i łatwo się starzeją. 
Dlatego zaczęto wprowadzać asfal-
ty modyfi kowane środkami uszla-
chetniającymi i uelastyczniającymi. 
Zabieg ten spowodował kilkukrotne 
wydłużenie żywotności pap, w któ-
rych zawartość asfaltu wynosi około 
3000–4000 g/m2. 
Wysoka jakość wkładek nośnych 
w połączeniu z modyfi kowanymi 
asfaltami (SBS i APP) pozwala na 
produkcję pap termozgrzewalnych 
o najlepszych właściwościach, gwa-
rantujących kilkudziesięcioletnią 
żywotność.

Bitumiczne pokrycia 
jednowarstwowe
Jednowarstwowe pokrycia z papy są 
technologiczną nowością ostatnich 
lat, umożliwiają bowiem wykony-
wanie krycia na dachach o niemal 
zerowych spadkach. Papy do jed-
nowarstwowego krycia produko-
wane są na osnowie z włókniny po-
liestrowej o gramaturze 250 g/m2, 
zbrojonej siatką z włókien szkla-
nych. Powinny być montowane za 
pomocą łączników mechanicznych, 
dobieranych w zależności od ro-
dzaju podłoża, w którym mają być 
osadzone. Liczba i rozmieszczenie 
łączników uzależnione są od na-
chylenia i wielkości dachu oraz po-
łożenia danego łącznika w strefi e 
dachu (w narożach, na krawędzi 
czy w partii środkowej). 
Przy wykonywaniu pokryć jedno-
warstwowych bardzo istotne jest 
zwrócenie uwagi na odpowiednie 
przygotowanie podłoża, zwłasz-
cza że nie wszystkie są jednakowo 
dobre, przykładowo gładź cemen-
towa uniemożliwia zamocowanie 
łączników. Jako podłoże mogą słu-
żyć płyty ze styropianu, z wełny 
mineralnej, które dopuszczone są 
do stosowania pod bezpośrednie 
krycie papą. Podłoża drewnia-
ne nie powinny mieć wilgotności 
większej niż 21%, a deski nale-
ży układać dordzeniową stroną 
w górę.
W tablicy 1 zamieszczono zaleca-
ne pochylenia połaci dachowych 
dla pokryć z rolowych materiałów 
bitumicznych [3]. Kąty nachylenia 
podano w procentach jako stosunek 
wysokości połaci dachowej do dłu-
gości jej podstawy.
Pokrycie jednowarstwowe z papy mo-
dyfi kowanej  polimerami w stropoda-
chu pełnym na płytach zespolonych 
betonowanych na blachach fałdowych 
pokazano na rysunku 1.
Przekrój poprzeczny wodoszczelne-
go połączenia pokrycia papowego 
wzdłuż dylatacji żelbetowych płyt 
dachowych przedstawia rysunek 2.
Rozwiązanie okapu dla płaskiego ocie-
plonego stropodachu pokrytego papą 
polimerową pokazuje rysunek  3.

 Rys. 2    Styk pokrycia z papy polimerowej nad dylatacją: 
1–4 jak na rys. 1, 5 – dodatkowe płyty styropianowe 
oklejone papą podkładową, 6 – sznur dylatacyjny, 
7 – dodatkowe uszczelniające paski papy nad dylatacją, 
8 – żelbetowa konstrukcja dachu

Rys 2 Styk pokrycia z papy polimerowej nad dylatacją:

 Rys. 3    Sposób zakończenia pokrycia z papy polimerowej 
przy okapie: 1–4 jak na rys. 1, 5 – impregnowany 
krawędziak, 6 – blacha pasa nadrynnowego, 
7 – hak rynnowy i rynna, 8 – żelbetowa płyta dachowa

Rys 3 Sposób zakończenia pokrycia z papy polimerowej
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Podział pap ze względu na spo-
sób łączenia z podłożem:
  papy zgrzewane, w których 

masa klejąca potrzebna do po-
łączenia jest zawarta w powłoce 
papy – łączenie jest wykonywa-
ne przez rozgrzanie w płomie-
niu gazowym wstęg papy i kle-
jenie ich w sposób punktowy 
lub ciągły;

  papy klejone przy użyciu go-
rących lepików bitumicznych 
– w sposób pasmowy lub na ca-
łej powierzchni.

Podstawowe rodzaje obecnie sto-
sowanych bitumicznych materia-
łów pokryciowych zestawiono 
w tablicy 2.
Pokrycia wodochronne z mate-
riałów bitumicznych realizuje się 
zwykle co najmniej z dwóch warstw 
papy. Warstwy są ze sobą łączone 
w sposób zapewniający całkowitą 
szczelność na penetrację wody i wia-
tru. Poszczególne wstęgi materiału 
łączy się przez zgrzewanie lub przy 
użyciu bitumicznych mas klejących. 
Górna warstwa pokrycia powinna 
być wykonana z papy polimerowej, 
pokrytej posypką mineralną, która 
stanowi warstwę ochronną.
Szczególnym rodzajem materiału 
pokryciowego jest papa zespolo-
na fabrycznie z paskami styro-
pianowej izolacji termicznej lub 
z płytami styropianowymi. Papa, 
do której przyklejona jest izolacja 
termiczna, może stanowić dolną 

warstwę powłoki wodoszczelnej 
stropodachu, jeśli spełnia wymaga-
nia przedmiotowej normy. Odcinki 
papy mają długość nie mniejszą niż 
2,5 m, a połączenia na zakład po-
między poszczególnymi pasmami 
są szczelnie sklejone.
Materiały bitumiczne są również 
stosowane jako skuteczna, szczelna 
paroizolacja stropodachów płaskich. 
W tym samym celu mogą być także 
wykorzystywane materiały pokry-
ciowe zestawione w tablicy 2. Ich 
opór dyfuzyjny wynosi bowiem 
sd > 100 m.
Odpowiednie materiały bitumicz-
ne są stosowane w stropodachach 
płaskich również do innych celów, 
np. jako powłoka rozdzielająca 
i wyrównująca na warstwie kon-
strukcyjnej lub termoizolacyjnej. 
Natomiast pap bitumicznych perfo-
rowanych używa się jako warstwy 
odpowietrzające pokrycie stropo-
dachu pełnego. Są one luźno ukła-
dane na podłożu, a do nich dopiero 
klei się warstwy pokryciowe. Dzięki 
perforacji masa klejąca mocuje całe 
pokrycie do podłoża.

Wykonywanie pokryć
Roboty pokrywcze powinny być 
prowadzone w sposób zgodny 
z wymaganiami podanymi w PN-
-80/B-10240, a ponadto:
  pokrycia papowe należy wy-

konywać w porze suchej, przy 
temperaturze powyżej 5oC;

  na połaciach o nachyleniu mniej-
szym niż 20% papę układa się 
pasami równoległymi do okapu, 
a przy nachyleniu połaci powy-
żej 20% – pasami prostopadłymi 
do okapu;
  przy pochyleniu połaci powyżej 

30% arkusze papy powinny być 
przerzucone przez kalenicę i za-
mocowane mechanicznie;
  szerokość zakładów arkuszy 

papy w każdej warstwie powin-
na wynosić co najmniej 10 cm, 
należy je wykonywać zgodnie 
z kierunkiem spadku połaci;
  zakłady każdej następnej war-

stwy papy powinny być przesu-
nięte względem zakładów war-
stwy spodniej odpowiednio: 
przy kryciu dwuwarstwowym 
o 1/2 szerokości arkusza, przy 
trójwarstwowym o 1/3 szeroko-
ści arkusza;

  w pokryciach układanych bez-
pośrednio na izolacji termicznej 
jedna z warstw powinna być wy-
konana z papy na tkaninie szkla-
nej lub włókninie poliestrowej;
  papa na welonie szklanym może 

stanowić tylko jedną warstwę 
w wielowarstwowym pokryciu 
papowym;
  papy na taśmie aluminiowej 

nie należy stosować na stropo-
dachach pełnych oraz w pokry-
ciach układanych bezpośrednio 
na podłożu termoizolacyjnym;

  w miejscach załamania po-
wierzchni połaci dachowej 
i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, 
układając pod pierwszą war-
stwą pokrycia dodatkową war-
stwę papy;
  w przypadku przyklejania pap 

do podłoża z płyt izolacji ter-
micznej należy stosować wyłącz-
nie lepik asfaltowy bez wypeł-
niaczy na gorąco. W pokryciach 
papowych wielowarstwowych 
przyklejanych do podłoża be-
tonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik 
na zimno; stosowanie lepików 
w odwrotnej kolejności jest nie-
dopuszczalne.

 Tabl. 2 Ι  Podstawowe rodzaje materiałów pokryciowych [2]

Rodzaj materiału
Średnia grubość 

lub zawartość 
masy powłokowej

Wkładka nośna

Papa polimerowa zgrzewalna 5/5,2 mm Włóknina 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 Włóknina 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 Włóknina poliestrowa 200 g/m2

Papa polimerowa pokryciowa 2100 g/m2 Tkanina szklana   200 g/m2

Papa asfaltowa pokryciowa 2000 g/m2 Włóknina poliestrowa 200 g/m2

Papa asfaltowa pokryciowa 1000/2000 g/m2 Tkanina szklana 200 g/m2
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Na rysunku 4 pokazano przykład 
rozwiązania okapu dla dachu pła-
skiego krytego papą.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest 
przeznaczona do przyklejania do 
podłoża oraz sklejania między sobą 
metodą zgrzewania, tj. przez pod-
grzewanie spodniej powierzchni 
papy płomieniem palnika gazo-
wego do momentu nadtopienia 
masy powłokowej. Przy przykleja-
niu pap zgrzewalnych za pomocą 
palnika na gaz propan-butan na-
leży przestrzegać następujących 
zasad:
  palnik powinien być ustawiony 

w taki sposób, aby jednocześnie 
podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki anty-
adhezyjnej; jedynym wyjątkiem 
jest klejenie papy na powierzch-
ni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, gdzie nie do-
puszcza się ogrzewania podłoża;
  w celu uniknięcia zniszczenia 

papy działanie płomienia po-
winno być krótkotrwałe (pło-
mień palnika należy ciągle prze-
mieszczać w miarę nadtapiania 
masy powłokowej);

  niedopuszczalne jest miejscowe 
nagrzewanie papy, prowadzące 
do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia;
  fragment wstęgi papy z nadto-

pioną powłoką asfaltową należy 
natychmiast docisnąć do ogrze-
wanego podłoża, np. wałkiem 
długości równej szerokości pas-
ma papy.

Papa samoprzylepna  jest prze-
znaczona do przyklejania do pod-
łoża za pomocą masy klejącej, 
naniesionej na spodniej stronie 
wstęgi papy po usunięciu prze-
kładki antyadhezyjnej. Może być 
stosowana w pokryciu jedynie jako 
spodnia warstwa wielowarstwo-
wych pokryć dachowych. Wyma-
ga specjalnego sposobu przygoto-
wania podłoża. Podłoża pod papy 
samoprzylepne powinny być rów-
ne i gładkie, najlepiej szlifowane 
powierzchniowo. Papa taka ulega 

 Rys. 4    Odwodnienie zewnętrzne stropodachu płaskiego: 
1 – wierzchnia  warstwa  pokrycia papowego, 
2 – spodnia warstwa pokrycia papowego, 3 – fartuch 
rynnowy, 4 – rynna, 5 – dwuczęściowy hak rynnowy 
mocowany kołkami rozporowymi, 6 – wyrównawcze 
paski papy asfaltowej, 7 – blacha okapowa, 8 – pas 
papy asfaltowej izolacyjnej, 9 – gładź cementowa, 
10 – płyty konstrukcji dachu, 11 – gzyms żelbe-
towy, 12 – przestrzeń wentylowana stropodachu 
dwudzielnego

Rys 4 Odwodnienie zewnętrzne stropodachu płaskiego:

dodatkowemu doklejeniu w trak-
cie klejenia warstw wierzchnich 
ze względu na rozgrzanie masy 
klejącej bądź w wyniku układania 
na powierzchni gorącej warstwy 
lepiku. Z reguły papy samoprzy-
lepne stosowane są na podłożach 
betonowych i z gładzi cementowej, 
zagruntowanych uprzednio roz-
tworem asfaltowym.

Pokrycia z folii 

z tworzyw sztucznych 

Do jednowarstwowych pokryć 
dachowych coraz częściej są stoso-
wane folie otrzymywane w wyni-
ku przetwarzania tworzyw sztucz-
nych. Wykorzystywane są one do 
krycia nowych dachów na dowol-
nym podłożu oraz do renowacji 
pokryć z pap asfaltowych i da-
chów zielonych. Pod pokryciem 
podstawowym z tworzywa sztucz-
nego lub kauczuku w zlewniach 
i korytach odwadniających układa 
się dodatkową warstwę wzmac-
niającą, dobraną odpowiednio do 
rodzaju zastosowanego materiału 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Możliwe jest również stosowa-
nie folii z tworzyw sztucznych na 
podłożu z pap asfaltowych (także 
z warstwami pośrednimi) w zakre-
sie pochyleń, takich jak dla podło-
ży betonowych, pod warunkiem że 
dany materiał jest bitumoodporny 
lub producent zaleca stosowanie 
warstwy pośredniej i gwarantuje 
jej skuteczność działania.

Stropodachy o pokryciu  z folii 
z uplastycznionego PVC
Wśród materiałów termoplastycz-
nych na rynku najczęściej wystę-
pują  folie ze zmiękczonego PVC. 
Mają one grubości od 1 do 3 mm, są 
nieprzepuszczalne dla wody, a ich 
przepuszczalność pary wodnej wy-
nosi około 1–2 g/(m 224 h).
Membrany z PVC są nieodporne na 
bitumy w bezpośrednim kontakcie.
Oprócz paroprzepuszczalności do 
innych zalet folii dachowych z PVC 
można zaliczyć odporność na wa-
runki atmosferyczne, trwałość, 

elastyczność, różnorodność zasto-
sowania, wszechstronność obróbki 
i możliwość recyklingu.
Do powłok z miękkiego PVC zalicza 
się membrany:
  homogeniczne,
  zbrojone siatkami poliestrowymi,
  zbrojone tkaninami szklanymi.

We wszystkich tych grupach wyro-
bów występują powłoki warstwowe 
mające fabrycznie przytwierdzoną  
spodnią warstwę ochronną z włók-
niny poliestrowej zwiększającą 
przyczepność.
Produkcja membran pozwala na 
zastosowanie pasm szerokości do 
2,08 m wytrzymujących waha-
nia temperatury od -30 do +90oC.  
Mechaniczny sposób mocowania 
do podłoża jest stosowany wszę-
dzie tam, gdzie jest to możliwe i nie 
ma ograniczeń technologicznych. 
Łączniki są niewidoczne, ponieważ 
przykrywają je pasma powłoki na 
zakładach. Długość łączników zale-
ży od grubości warstw na dachu. Po-
łączenia membran ze sobą wykonuje 
się przez spawanie gorącym powie-
trzem lub stapianie styków złącz roz-
puszczalnikami. Spoiny są zalewane 
płynnym PVC. Na załamaniach, 
okapach, attykach i wystających ele-
mentach dachu stosowane są blachy 
powlekane tworzywem sztucznym 
tego samego gatunku i koloru.
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Mocowania mechaniczne mogą 
być wykonywane jako liniowe lub 
linearne – liczba zamocowań wyli-
czana jest na podstawie obciążenia 
wiatrem, sposobu wykonania oraz 
wytrzymałości łączników.
Minimalna liczba zamocowań na 
podstawie dotychczasowych do-
świadczeń praktycznych wynosi 
3 szt./m2. Zgodnie z przyjętymi 
zasadami mechaniczne mocowa-
nie izolacji dachu powinno się od-
bywać jednocześnie z układaniem 
termo- i  paroizolacji.

Czynnikiem decydującym o spraw-
ności całej konstrukcji jest współ-
działanie wszystkich elementów 
składowych. Pokrycia dachowe 
z tworzyw sztucznych stanowią
system jednorodny technologicz-
nie i materiałowo, zawierający 
wszystkie akcesoria do wyposa-
żania dachów, tzn. spusty wodne, 
rury wywiewne, przepusty kablo-
we, naroża świetlików i podstaw 
klimatyzatorów, podstawki pły-
tek tarasowych itp. zapewniające 
doskonałą szczelność połączeń. 
Fachowy montaż wykonują wy-
specjalizowane fi rmy, które uzy-
skały certyfi katy producenta sys-
temu i dają wieloletnią gwarancję 
wykonawczą.
Rysunki 5 i 6 pokazują zastosowa-
nie obróbek z blach profi lowanych 
pokrytych tworzywem sztucznym 
umożliwiającym szczelne i nieza-
wodne zakończenie pokrycia przy 
ścianie lub attyce.

Stropodachy o pokryciu 
z membrany gumowej EPDM 
Pokrycia dachów płaskich o dużych 
powierzchniach wykonane  z jedno-
warstwowej membrany gumowej 
rozpoczęto stosować w połowie lat 
sześćdziesiątych.
Częste stosowanie membrany z ter-
polimeru etylowo-propylenowo-
-dienowego jest spowodowane jej 
dużą trwałością, łatwością montażu 
i konserwacji.
Jeden metr kwadratowy membrany 
EPDM waży mniej niż 1,40 kg przy 
grubości 1,15 mm, zapewnia wyso-
ką odporność na przebicie i ściera-
nie. Arkusze EPDM wydłużają się 
minimum ponad 300%, zapewniają 
dostosowanie się pokrycia do ru-
chów i odkształceń podłoża.
Membrany wytrzymują znaczne 
wahania temperatur (od –45oC do 
+130oC), są elastyczne w niskiej tem-
peraturze, wodoszczelne, odporne 
na promieniowanie ultrafi oletowe 
i koncentrację ozonu oraz charak-
teryzują się małym lub całkowitym 
brakiem starzenia.
W celu właściwego wykonania 
stropodachu pokrytego membra-

ną z  terpolimeru etylowo-propy-
lenowo-dienowego potrzebne jest 
wyposażenie dodatkowe obejmu-
jące: spoiwa, kleje, uszczelnienia 
(szczeliwa), obróbki blacharskie, 
elementy mocujące i inne związa-
ne z konserwacją dachu.
Membranę gumową EPDM można 
w różny sposób mocować na dachu. 
Rozróżnia się następujące systemy 
mocowania:
  balastowy,
  w pełni klejony,
  mechanicznie kotwiony,
  z listwą na szwie.

Arkusze membrany gumowej za-
bezpiecza się przed oderwanie 
przez ssanie wiatru za pomocą do-
ciążenia dachu (system balastowy 
porównaj rys. 7).
Arkusze EPDM układa się luźno 
na podłożu z zakładem na krawę-
dziach minimum 100 mm i łączy 
wzdłużnie klejem lub taśmą, two-
rząc ciągłą, wodoodporną membra-
nę. W systemie tym używa się mem-
brany o grubości 1,15 mm, którą po 
wykonaniu połączeń szwów oraz 
obróbce obwodu dachu i otworów 
mocuje się przy użyciu następują-
cych materiałów jako balastu:
  żwir gładki, okrągły rzeczny 

o średnicy ziaren 20–40 mm,
  płyty betonowe (minimalna 

grubość 50 mm) zatarte na 
gładko o ciężarze minimalnym 
70 kg/m2,

  tłuczeń żwirowy do minimalne-
go obciążenia 50 kg/m2.

Po zastosowaniu dociążenia ba-
lastowego pokrycia dachu należy 
sprawdzić, czy konstrukcja prze-
krycia dachu ma odpowiednią 
wytrzymałość oraz czy nachy-
lenie dachu nie przekracza 15%, 
a wysokość budynku jest mniejsza 
niż 20 m.
Drugim sposobem mocowania 
pokrycia  dachowego jest klejenie 
do podłoża. Arkusze EPDM mogą 
być w całości (na całej powierzch-
ni) przyklejane do podłoża za po-
mocą kleju łączącego (porównaj 
rys. 8). Przyległe arkusze łączy 
się na zakład na szerokość min. 
100 mm, a szwy łączy się wzdłuż 

 Rys. 5    Zakończenie pokrycia z membrany z PVC przy ścianie 
pionowej: 1 – obróbki z blachy profilowanej, 2 – mem-
brana PVC, 3 – warstwa rozdzielająca, 4 – podłoże, 
5 – paroizolacja

Rys 5 Zakończenie pokrycia z membrany z PVC przy ścianie

 Rys. 6    Wyprowadzenie pokrycia z folii na attykę z zastoso-
waniem obróbek z blach profilowanych: 1 – blachy 
profilowane narożne, 2 – pokrycie z folii PVC, 
3 – warstwa rozdzielająca, 4 – paroizolacja, 5 – podłoże, 
6 – włóknina ochronna 

Rys 6 Wyprowadzenie pokrycia z folii na attykę z zastoso
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 Rys. 7    Sposób zabezpieczenia wodoszczelnej powłoki da-
chu na oderwanie przez wiatr za pomocą warstwy 
żwiru

Rys 7 Sposób zabezpieczenia wodoszczelnej powłoki da

 Rys. 8    Sposób mocowania pokrycia z membrany gumowej 
do płyt z twardej izolacji z włókien mineralnych 
za pomocą kleju

Rys 8 Sposób mocowania pokrycia z membrany gumowej

klejem lub taśmą, tworząc ciągłą 
wodoodporną membranę (po-
równaj rys. 9). Innym sposobem 
klejenia membran EPDM do pod-
łoża jest zastosowanie arkuszy 
z dolną warstwą pokrytą bitu-
mem. Powłoka bitumiczna służy 
do klejenia arkuszy w technologii 
analogicznej do mocowania pap 
termozgrzewalnych.
Głównymi zaletami tego sposobu 
mocowania pokrycia są:
  możliwość stosowania przy do-

wolnym spadku dachu,
  możliwość stosowania przy 

zróżnicowanym kształcie dachu,
  duża odporność na oderwanie 

przez wiatr,
  mały ciężar.

Klejenie może być wykonane na 
podłożach gwarantujących dobrą 
przyczepność. Celowe jest stosowa-
nie gruntowania, które wiąże drob-
ne zanieczyszczenia i odtłuszcza po-
wierzchnię, do której będą klejone 
arkusze pokrycia.

Mocowanie mechaniczne arkuszy 
pokrycia wykonuje się za pomocą li-
stew umieszczonych na membranie, 
zabezpieczonych od góry za pomocą 
taśmy ochronnej lub pojedynczych 
łączników mechanicznych. Rozstaw 
listew wynosi w zasadzie 2,0 m, wy-
jątkowo, przy dużym ssaniu wiatru, 
może być zmniejszony. Warstwa ter-
moizolacji wymaga przytwierdzania 
niezależnego od pokrycia.
Sposób łączenia z listwą na szwie (po-
równaj rys. 10) stosowany jest przy 
użyciu mniejszych arkuszy pokrycia. 
Rozstaw listew zależy od szerokości 
arkuszy oraz obciążenia wiatrem.

Podział folii stosowanych 
na pokrycia dachowe
Nowoczesne folie wyposażone są 
w warstwę zbrojącą w postaci 
wkładek podwyższających parame-
try wytrzymałościowe materiału. 
Na warstwę wewnętrzną (zbrojącą) 
używa się włókien szklanych, włó-
kien i tkaniny poliestrowej, tkaniny 

Typ folii Rodzaj folii Skład, właściwości, zastosowanie

Folie 
termoplastyczne

Folie polichlorowinylowe 
miękkie i twarde-PVC

PVC+plastyfi katory+stabilizatory+ultleniacze.
Niepalne, odporne na ścieranie i korozję. Łatwo wydalają parę z pokrycia. 
Podatne na wpływ mikroorganizmów, nieodporne na promienie słoneczne. 
Stosowane do pokryć dachowych po przeanalizowaniu tolerowania wpływu 
istniejącego pokrycia bitumicznego.
Folie z PVC nowej generacji, np. z uplastycznionego polichlorku winylu, 
zbrojone siatkami wzmacniającymi, nadają się do ostatecznego pokrycia 
dachów płaskich o dowolnym spadku.

 Folie polietylenowe • 
LD (małej gęstości)
 Folie polietylenowe • 
HD (małej gęstości)

Polimery PVC+stabilizatory+pigmenty+wypełniacze.
Odporne na wpływ wody, średnio umożliwiają wydalanie pary z pokrycia. 
Bardziej wytrzymałe na obciążenia dynamiczne niż folie z PVC. Odporne 
na działanie mikroorganizmów. Uboga kolorystyka. Podatne na działanie 
promieni UV i starzenie się. Stosowana grubość 1–3 mm.
Folie nowej generacji – kompozyty polietylenu i polipropylenu, etylenu 
i akrylanu butylu lub propylenu asfaltu.
Występują jako jednorodne i niejednorodne. Do renowacji dachów i dachów 
zielonych oraz wykonywania obróbek detali dachowych.

Folie 
elastomerowe 
(membrany)

Rolowane materiały na 
bazie kauczuku-EPDM

Mieszanina kauczuku etyleno-propylenowego, wulkanizowana ciśnieniowo.
Posiadają dobre właściwości elastyczne i sprężyste w granicach temperatur 
od -60 do +150oC. Charakteryzuje je wysoka odporność na przesiąkliwość 
wody, wysoka wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Są bardzo odporne 
na procesy starzenia się. Mało odporne na tłuszcze i produkty naftowe. 
Grubość 1,0–2,5 mm.
Folie nowej generacji – kombinacje EPDM z butylenem lub propylenem.
Nadają się na samodzielne pokrycia, zwłaszcza dachów o skomplikowanych 
kształtach (łukowych, półkolistych).

Folie poliizobutylowe 
(oppanolowe)

Poliizobutylen+wypełniacze.
Wysoka odporność chemiczna, odporne na przesiąkliwość wody. Utrudniają 
wydzielanie pary z pokrycia, mają tendencję do płynięcia na zimno, 
eliminowaną przez używanie od spodu sztywnego poszycia.

 Tabl. 3 Ι  Podział folii w zależności od ich właściwości [1]
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 Tabl. 4 Ι  Podział folii w zależności od budowy [1]

Rodzaj folii Warstwa wewnętrzna (zbrojąca) Warstwa zewnętrzna

Folie jednorodne

Nie zawierają warstwy zbrojącej Nie zawierają warstwy 
zewnętrznej

Zawierają warstwę zbrojącą 
o gramaturze mniejszej niż 20 g/m2

Zawierają przyklejoną 
od spodu osnowę 
o gramaturze mniejszej niż 
80 g/m2

Folie 
niejednorodne

Zawierają warstwę zbrojącą 
o gramaturze większej niż 20 g/m2

Zawierają przyklejoną 
od spodu osnowę 
o gramaturze większej niż 
80 g/m2

 Tabl. 5 Ι  Wielkości pochylenia połaci dachowych dla pokryć rolowych z  tworzyw sztucznych i kauczuku [ 3]

Rodzaj pokrycia Zalecane pochylenie [%]
1 warstwa  folii z PVC o grubości min. 1,2 mm na podłożu 
betonowym lub na izolacji termicznej

1 warstwa  z kauczuku etyleno-propylenowego (EPDM) 
o grubości min. 1 mm na podłożu betonowym lub na 
izolacji termicznej

3–20

 Rys. 9     Łączenie na zakładach arkuszy pokrycia za pomocą 
chemicznie aktywnego kleju (wulkanizacja połączeń)

Rys 9 Łączenie na zakładach arkuszy pokrycia za pomocą

 Rys. 10    Sposób mocowania mechanicznego wzdłuż zakła-
dów (połączenia arkuszy pokrycia za pomocą listwy 
metalowej z płaskownika)

Rys 10 Sposób mocowania mechanicznego wzdłuż zakła

szklanej, włókniny polipropyle-
nowej, kompozytów poliestro-
wo-szklanych. Polimery zawarte 
w przetwarzanych tworzywach 
umożliwiają dokonanie podziału 
folii na termoplastyczne (plastome-
rowe) i elastomerowe. Rodzaje folii, 
ich skład oraz zastosowanie przed-
stawia tablica 3. Natomiast podział 
w zależności od rodzaju warstwy 
wewnętrznej i zewnętrznej znajduje 
się na tablicy 4. 
Tablica 5 podaje zalecane pochylenia 
dachów o jednowarstwowym pokry-
ciu z tworzyw sztucznych. 

Podsumowanie

Pokrycia papowe 
Zastosowanie do krycia dachów 
o małym kącie pochylenia papy 
z asfaltu modyfi kowanego polime-
rami i elastomerami zwiększa wielo-
krotnie trwałość pokryć w porówna-
niu z tradycyjnymi pokryciami papo-
wymi. Pokrycia z papy polimerowej 
nie wymagają w okresie eksploatacji 
prac konserwacyjnych. Ewentualne 
uszkodzenia mechaniczne można 
naprawić przez przyklejenie (zgrza-
nie) dodatkowej warstwy papy 
w miejscu przecięcia. Ważnymi za-
letami pap elastomerowo-bitumicz-
nych jest wysoka odporność na tzw. 
kwaśne deszcze w rejonach uprze-
mysłowionych oraz odporność na 
starzenie spowodowane promienio-
waniem słonecznym dzięki zastoso-
waniu posypki z naturalnego łupka 
na wierzchniej stronie papy.

Pokrycia z tworzyw sztucznych   
Najczęściej pokrycia z tworzyw 
sztucznych wykonuje się w postaci 
pojedynczej warstwy. Powłoka ta 
musi spełniać wszystkie wymaga-
nia stawiane pokryciom dachowym, 
m.in. powinna charakteryzować się:
  odpowiednią odpornością na 

oddziaływania środowiska ze-
wnętrznego,
  właściwą odpornością mecha-

niczną,
  szczelnością wszystkich połą-

czeń w obrębie samej powłoki, 
jak też z innymi elementami 

obróbek, przyległych ścian, ko-
minów itp.

Szczególne znaczenie ma sposób 
mocowania pokrycia do podłoża 
i jego odporność na działanie wia-
tru, w sytuacji kiedy nie stosuje się 
ciężkiej warstwy balastowej lub 
użytkowej. Takie rozwiązanie jest 
często wykorzystywane zwłaszcza 
na stropodachach o lekkiej kon-
strukcji nośnej.
Pod powłokami pokryciowymi 
z tworzyw sztucznych, które nie 
są odsłonięte od spodu warstwą 
ochronną, należy stosować do-
datkową warstwę rozdzielającą 
(np. w postaci tkaniny z włókna 
szklanego), gdy możliwa jest nie-
pożądana reakcja chemiczna mate-
riału pokrycia i warstw niższych.  
Przykładowo należy stosować 
warstwy rozdzielające pomiędzy 
powłoką z miękkiego PVC i sty-
ropianem lub drewnem impreg-
nowanym środkami oleistymi. 
Warstwa ta może spełniać również 
funkcje ochrony przeciwogniowej 
stropodachu.
Ważnym czynnikiem rzutującym 
na szczelność i trwałość pokrycia 
z tworzyw sztucznych  jest  spo-
sób wykonywania obróbek stro-
podachu, który powinien być zrea-
lizowany zgodnie z wytycznymi 
producenta.
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Jakie izolacje zapewniają skuteczne uszczelnienie aktywnych wycieków wodnych?

Aktywny wyciek wody ze ściany fundamen-
towej lub dachu odwróconego można za-
zwyczaj uszczelnić na wiele sposobów. Je-

śli zewnętrzna warstwa izolacyjna nie jest trudno 
dostępna oraz reszta izolacji jest w dobrym stanie, 
to miejsce przecieku można odsłonić i doszczelnić 
poprzednio używanym materiałem izolacyjnym. 
Często jednak, z powodu trudności dostępu od 

zewnątrz, zleca się wykonanie 
uszczelnienia (takimi materiałami 

dr inż. Paweł Grzegorzewicz
Hydrostop – Zakład Wytwarzania 

Materiałów Izolacyjnych

jak: żywice poliuretanowe lub akrylowe oraz masy
bentonitowe) firmie stosującej iniekcję ciśnieniową 
i specjalistyczny sprzęt.
Wycieki z kawern, gniazd żwirowych i rys nie-
zmieniających rozwarcia można też uszczelnić 
we własnym zakresie cementem szybkowiążącym 
np. Hydrostop-Fix, gdzie efekt uszczelnienia trys-
kającej wody uzyskuje się natychmiastowo, bez ko-
nieczności użycia specjalistycznego sprzętu i przy 
niewielkich nakładach. Uszczelnienie dylatacji ma-
teriałami elastycznymi mogą wykonać zazwyczaj 
tylko specjaliści od hydroizolacji.
Przyczyny oraz okoliczności występowania prze-
cieków są różnorodne, a każdy przypadek należy 
rozpatrywać indywidualnie. Warto wezwać dorad-
cę technicznego, który bezpłatnie przeanalizuje 
projekt budowli, warunki wodno-gruntowe i stan 
bieżący, a następnie zaproponuje optymalny spo-
sób uszczelnienia.

Membrana hydroizolacyjna Membrana hydroizolacyjna 
RRESITRIXESITRIX® EPDM EPDM

ar t yku ł  sponsorowany

Na rynku polskim dostępne są jedno-
warstwowe pokrycia dachowe i hydro-
izolacje z wielu materiałów i o różnych 
parametrach, np. z: PCV, PEHD, VAE, 
PIB, TPO, FPO, EPDM, o grubości  
od 0,8 do 3,1 mm.
Hydroizolacje z EPDM (kauczuk ety-
lenowo-propylenowy) pozostają trwa-
łe, elastyczne i nie wymagają żadnej 
dodatkowej ochrony powierzchni ze-
wnętrznej, a ponadto są odporne na 
działanie szkodliwych środków che-
micznych i zanieczyszczających.
RESITRIX® to membrana hydroizo-
lacyjna na bazie EPDM. Może być 
stosowana do uszczelnień i izolacji 
dachów płaskich, balkonów, tarasów, 
dylatacji itd. Jest połączeniem kau-
czuku, zbrojonego wewnątrz siatką 
z włókna szklanego (górna warstwa) 
i bitumów modyfi kowanych SBS 
(warstwa spodnia). Membranę można 
kleić, układać luźno pod balastem lub 
mocować mechanicznie do podłoża. 

Poszczególne warstwy RESITRIX® 
łączone są ze sobą gorącym powie-
trzem – bez konieczności stosowania 
kształtek, blach foliowanych czy in-
nych dodatkowych produktów. Tech-
nologia zgrzewania, bez użycia otwar-
tego ognia lub klejów, daje gwarancję 
wykonania pewnego połączenia i za-
chowania bezpieczeństwa pożarowego 
na budowie.
RESITRIX® jest uniwersalnym produk-
tem do uszczelnień i hydroizolacji na 
wszystkie rodzaje dachów płaskich. 
Cechuje go m.in.:
  odporność na promieniowanie UV,
  możliwość układania w temperatu-

rze do -10oC,
  łączenie ze wszystkimi rodzajami 

podłoża w dowolnych technolo-
giach,
  możliwość stosowania do uszczel-

nienia koryt, dylatacji, metali,
  rozciągliwość po 25 latach od uło-
żenia na poziomie 500%,

  możliwość zgrzewania z różnymi 
materiałami (oprócz PVC).

Pełna wersja artykułu na stronie 
www.inzynierbudownictwa.pl

Carlisle Construction Materials GmbH
 Schellerdamm 18, 21079 Hamburg

tel. +49(0)40 788 933 211 
www.resitrix.com
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Uszczelnienia stropu 

w technologii HYDROSTOPw technologii HYDROSTOP
Szybkość i skuteczność wykonania hydroizolacji 

wpływają na obniżenie kosztów inwestycji. 
Wykonawca robót, firma Hydrostop-3 Sp. z o.o., 

uszczelnia między innymi stropy nad garażami 
podziemnymi produktem penetrującym. mgr inż. Grzegorz Elert

Tradycyjną hydroizolację bitumicz-
ną zastępujemy produktem pene-
trującym HYDROSTOP Mieszanka 
Profesjonalna (prod. 209). Po aplika-
cji na świeży beton aktywne skład-
niki HYDROSTOP wnikają w pory 
wilgotnego betonu na głębokość 
kilku centymetrów, krystalizując 
i uszczelniając go wgłębnie.
Tak wykonana hydroizolacja jest 
trwale zintegrowana z betonem, 
a przez to niepodatna na uszkodzenie 
i starzenie. Ponadto część składników 
uszczelniających pozostaje aktywna 
i w momencie dociążenia konstrukcji 
uruchamiany jest w obecności wil-
goci proces doszczelnienia drobnych 
defektów płyty żelbetowej.

Technologia wykonania

  podział powierzchni szalunków 
na pola o wielkości 15 m2,

  rozmieszczenie opakowań z pro-
duktem HYDROSTOP po 25 kg 
na każde pole,

  aplikacja produktu HYDRO-
STOP nr 209 za pomocą sita na 
powierzchnię świeżo wylewa-
nego betonu,

  zatarcie betonu łatą wibracyjną 
z jednoczesnym wykonaniem za-
planowanych spadków,
  normalna pielęgnacja betonu.

Korzyści wynikające 
z zastosowania techno-
logii HYDROSTOP

  przyspieszenie prac o kilka tygo-
dni, dzięki jednoczesnemu wyko-
naniu izolacji i konstrukcji stropu,
  niewrażliwość izolacji na ude-

rzenie, przekłucie itp.,
  możliwość wykonania izolacji 

w temperaturach ujemnych,
  koszt podobny do tradycyjnych 

izolacji bitumicznych,
  izolacja bezszwowa, bez newral-

gicznych połączeń, niewrażliwa 
na nieciągłość do 5 cm,

  brak konieczności osuszania pod-
łoża przed aplikacją produktów,
  samoregeneracja doszczelnienia 

rys do 0,3 mm,
  znakomicie większa skuteczność 

i trwałość niż uszczelnień z do-
datkiem bitumów.

Jakość produktu HYDROSTOP 
nr 209 potwierdza aktualna aproba-
ta techniczna ITB AT-15-7076/2006 
oraz świadectwo PZH. Produkt był 
wykorzystywany na dziesiątkach 
stropów żelbetowych patio na te-
renie całej Polski. Na zdjęciach 
strop patio o powierzchni około 
7 tys. m2 wykonany w Krakowie.

Hydrostop-3 Sp. z o.o.
 ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa
tel. 509613943, www.hydrostop3.pl

Fot. 1    Podział płyty na pola powierzchni; 
gotowość do zalania betonem

Fot. 2    Wylewanie płyty stropowej i aplika-
cja produktu Hydrostop nr 209 na 
powierzchnię stropu

Fot. 3    Zatarcie betonu z zachowaniem spadków narzuco-
nych przez zbrojenie

ar t yku ł  sponsorowany
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Samoprzylepne i specjalneSamoprzylepne i specjalne
bitumiczne bitumiczne materiały izolacyjne
Papy zgrzewalne stosowane szeroko 
do izolacji przegród budowlanych co-
raz częściej uzupełniane są innymi bi-
tumicznymi materiałami rolowymi, to 
jest papami samoprzylepnymi i papami 
układanymi luźno na izolowanych po-
wierzchniach, sklejanymi na zakładach 
z wykorzystaniem pasa samoprzylep-
nego. Tego typu materiały zawierają 
wysokomodyfi kowane, elastyczne as-
falty oraz odpowiednio dobrane moc-
ne osnowy i stanowią równoprawny 
składnik izolacji wielowarstwowej lub 
w przypadku fundamentów – skutecz-
ną, samodzielną izolację.

Izolacja tarasów – kla-
syczny układ warstw

  podłoże konstrukcyjne wykonane 
ze spadkiem

  paroizolacja – luźno ułożona papa 
IZOLMAT PLAN aquastoper Al; 
zakłady sklejone pasem samo-
przylepnym

  termoizolacja – płyty XPS lub EPS
  papa samoprzylepna IZOLPLAN 

G200 S3 SP, sklejona na zakładach 
powierzchnią samoprzylepną

  papa podkładowa zgrzewalna 
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5

  mata drenażowa
  wylewka podpłytkowa
  mikrozaprawa uszczelniająca 

IZOHAN EKO 2K
  płytki gresowe.

Izolacja fundamentów 
papą samoprzylepną

  izolacja pionowa przeciwwilgo-
ciowa – jedna warstwa papy sa-
moprzylepnej IZOLPLAN fun-
dament SP

  izolacja pionowa przeciwwodna 
– dwie warstwy papy samoprzy-
lepnej IZOLPLAN fundament SP.

Izolacja dachu 
zielonego – klasyczny 
układ warstw

  paroizolacja – papa IZOLMAT 
PLAN aquastoper Al układana 
luźno na podłożu betonowym wy-
konanym ze spadkiem, sklejana na 
zakładach z użyciem pasa samo-
przylepnego
  termoizolacja – płyty XPS lub EPS
  papa samoprzylepna IZOLPLAN 

PYE G200 S3 SP
  papa zgrzewalna IZOLMAT 

PLAN zielony dach PYE PV250 S5 
– odporna na przerost korzeni

  mata separacyjno-ślizgowa
  mata drenażowa
  włóknina fi ltracyjna
  substrat do wegetacji roślin.

Podsumowanie 

Zastosowanie specjalnych, rolowych 
materiałów izolacyjnych zmniejsza 

wymiar robocizny na budowie, przy-
spiesza wykonywanie prac izolacyj-
nych i eliminuje trudności, które wystę-
pują przy aplikacji pap zgrzewalnych 
w styczności z materiałami palnymi. 
Stosowanie pap samoprzylepnych 
i specjalnych jest uzasadnione ekono-
micznie oraz praktycznie, a także cie-
szy się coraz większą popularnością.

PPMB IZOLMAT Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk 

tel. 58 301 51 81, www.izolmat.com.pl

Korzyści wynikające ze stosowania 
specjalnych materiałów izolacyjnych
 Wykonanie paroizolacji z papy układanej luźno 
IZOLMAT PLAN aquastoper Al nie wymaga grunto-
wania podłoża ani użycia palnika do sklejania zakła-
dów – mniejsza robocizna.
 Długość rolek pap samoprzylepnych i specjalnych jest 
większa niż pap zgrzewalnych, co zmniejsza liczbę zakła-
dów poprzecznych – potencjalnych źródeł nieszczelności.
 Papa samoprzylepna IZOLPLAN fundament SP jest ła-
two i szybko montowana na zagruntowanych ścianach 
fundamentowych; izolacja z tej papy może być ocie-
plana i przykryta gruntem w jednym cyklu roboczym; 
użycie papy nie wymaga dużego doświadczenia.
 Papa IZOLPLAN PYE G200 S3 SP przyklejona 
do warstwy termoizolacji na tarasach i dachach zielo-
nych jako pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej 
nie wymaga używania palnika do sklejania zakładów; 
eliminuje zagrożenie wytopienia płyt polistyrenowych 
płomieniem palnika.
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Ściana fundamentowa – budynek mieszkalny w Gdańsku

Dach zielony – osiedle mieszkaniowe w Pruszczu GdańskimDach zielony – osiedle mieszkaniowe w Pruszczu Gdańskim
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