
Rozwiàzania STYROFOAM: Izolacja dachów p∏askich w systemie odwróconym 5

1.  Dach w systemie odwróconym

1.1  Zasada pracy dachu 
w systemie odwróconym

Własności użytkowe i trwałość

dachów płaskich zależą od wielu 

czynników, w tym od umiejscowienia

warstw izolacji przeciwwodnej 

i cieplnej. Na dachach płaskich, 

o tradycyjnej konstrukcji, izolacja 

termiczna położona jest pod warstwą

izolacji przeciwwodnej i nad dachową

płytą konstrukcyjną, co sprawia,

że warstwa izolacji przeciwwodnej

jest odizolowana cieplnie od reszty 

konstrukcji dachu i narażona jest na

duże wahania temperatury, co 

w konsekwencji zwiększa ryzyko 

przedwczesnego zniszczenia. Ponadto

pomiędzy płytą konstrukcyjną i warstwą

izolacji cieplnej wymagane jest za-

stosowanie warstwy paroszczelnej, 

aby uniknąć kondensacji pary wodnej 

i tworzenia się pęcherzy pod warstwą

izolacji przeciwwodnej.

Koncepcja dachu w systemie 

odwróconym rozwiązuje powyższe

problemy.  Umieszczenie warstwy

izolacji termicznej ponad warstwą 

izolacji przeciwwodnej powoduje, 

iż izolacja przeciwwodna pracuje 

w stałej temperaturze, zbliżonej do 

temperatury wnętrza i jest 

zabezpieczona przed uszkodzeniami.

Wszystko to wywiera pozytywny

wpływ na przewidywaną trwałość

dachu.

Warstwa izolacji termicznej chroni

warstwę izolacji przeciwwodnej przed:

◆ dużymi zmianami temperatury;

porównanie różnych systemów

pokazuje, jak niewielkie naprężenia

cieplne występują w warstwie 

izolacji przeciwwodnej w dachach

w systemie odwróconym,

◆ pogorszeniem właściwości 

na skutek wpływu warunków 

atmosferycznych,

◆ niszczącym działaniem

promieniowania UV,

◆ uszkodzeniami mechanicznymi

podczas budowy, eksploatacji 

i konserwacji,

◆ tworzeniem się pęcherzy pod

warstwą izolacji przeciwwodnej

(hydroizolacja działa jako bariera

paroszczelna, która znajduje 

się po ciepłej stronie izolacji 

termicznej; sprawia to, że jej 

a b c

Średnie miesięczne maksymalne

i minimalne temperatury na

powierzchni dachu

a = tradycyjny płaski dach 

bez warstwy dociążającej

b = tradycyjny płaski dach 

z warstwą dociążającą

c = dach w systemie 

odwróconym
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żwir 16/32 mm, min. grubość 50 mm

dyfuzyjna, odporna na UV i gnicie warstwa

geowłókniny pilipropylenowej, 110–140 g/m2,

układana luzem, z 200 mm zakładem

ROOFMATE SL, układane luzem,

krawędzie na styk

polimerowo-bitumiczna izolacja

przeciwwilgociowa

płyta konstrukcyjna

temperatura utrzymywana jest

powyżej temperatury punktu rosy,

co eliminuje ryzyko kondensacji).

Koncepcja dachu w systemie 

odwróconym wykazuje szereg 

dalszych zalet:

◆ zależność instalacji od warunków

atmosferycznych jest znacznie

zmniejszona: po położeniu warstwy

izolacji przeciwwodnej płyty 

izolacyjne ROOFMATE i kolejne

warstwy można kłaść przy złej

pogodzie, przez co zmniejsza się

ryzyko opóźnienia terminu

ukończenia prac,

◆ płyty izolacyjne zapewniają lepszą

ochronę mechaniczną dla warstwy

izolacji przeciwwodnej na płaskich

dachach użytkowych (tarasy, 

parkingi dachowe, dachy 

z ogrodami) zarówno w czasie

budowy jak i użytkowania,

◆ ponieważ płyty izolacyjne są zwykle

układane bez połączenia (klejenia),

można je łatwo podnosić 

i wymieniać lub używać ponownie

w przypadku zmiany funkcji

powierzchni dachu lub remontu

czy też rozbiórki budynku.

1.1.1 Trwałość 
Koncepcja dachu w systemie 

odwróconym jest uznaną i sprawdzoną

metodą budowy dachu płaskiego.

Właściwości systemu, jak również

jego długa przewidywana trwałość

(także w przypadku dachów

użytkowych), zostały zbadane 

wielokrotnie przez niezależne instytuty

i specjalistów budowlanych. Poniżej

zamieszczona jest dla przykładu

ocena inżyniera budowlanego BDB

Heinza Götze pochodząca z jego 

sprawozdania:

„Dachy w systemie odwróconym

zachowują swoje właściwości 

użytkowe przez długi czas. Okres 

użytkowania jest dłuższy, a ryzyko

uszkodzenia mniejsze niż w przypadku

tradycyjnych dachów płaskich.

Zabezpieczenie warstwy izolacji 

przeciwwodnej jest skuteczne i trwałe.

Nie przewiduje się pogorszenia lub

zmiany właściwości termoizolacyjnych

przy prawidłowym stosowaniu

i układaniu warstw wierzchnich

otwartych na dyfuzję pary”.

W sprawozdaniu z 1997 r. Instytutu

Budowlanego Bern zawarta jest ogólna

ocena wydana po zbadaniu dachów 

w systemie odwróconym

użytkowanych od 17 do 25 lat: 

„Z punktu widzenia systemowo-anali-

tycznego prognozowana trwałość 

prawidłowo zaprojektowanych 

i zainstalowanych dachów płaskich 

w systemie odwróconym, 

z wykorzystaniem płyt ROOFMATE,

wynosi 45–50 lat. Biorąc pod uwagę

naturalną trwałość płyt ROOFMATE 

w dachach w systemie odwróconym,

trwałość dachu można oszacować

powyżej 50 lat”.

Właściwości użytkowe warstwy 

izolacji termicznej w dachach 

w systemie odwróconym z warstwą

dociążającą można określić i sprawdzić

w długim okresie na podstawie

dostępnych wyników badań.

1.2 Zagadnienia 
projektowe

1.2.1 Konstrukcja dachów 
w systemie odwróconym

W systemie dachu odwróconego 

izolacja termiczna układana jest nad

warstwą izolacji przeciwwodnej 

i odpowiednio dociążana, co ogranicza

możliwość jej przesuwania i poderwania

przez wiatr oraz stanowi ochronę

przed uszkodzeniami. Konstrukcje

dachów w systemie odwróconym

można podzielić na dachy ciężkie 

i lekkie w zależności od konstrukcji

rozważanego budynku. Jeśli poziomą

konstrukcję nośną dachu stanowi

płyta żelbetowa, powinna być ona 

w stanie przenieść obciążenia od

warstwy żwiru o grubości 5–8 cm 

lub od kolejnych warstw i pokryć 

tarasów, dachów zielonych, parkingów

dachowych.

Firma Dow oferuje także alternatywne

rozwiązanie dachu w systemie 

odwróconym odpowiednie dla

dachów o lekkiej konstrukcji 

(np: o dużej rozpiętości), które mogą 

przenieść jedynie minimalne nominalne

obciążenie wynoszące 25 kg/m2.  

W lekkim dachu w systemie 

odwróconym stosowane są płyty

STYROFOAM wykończone na wierzchu

warstwą zaprawy i o wyprofilowanym

na dłuższej krawędzi specjalnym

zamku, które nie wymagają stosowania

dodatkowej warstwy dociążającej.

Powyższa, lekka konstrukcja
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umożliwia wykorzystanie zalet dachu

w systemie odwróconym w szerszym

zakresie. 

Standardowa konstrukcja dachu 

w systemie odwróconym z warstwą

dociążającą obejmuje następujące

warstwy:

◆ betonową płytę dachową 

z odpowiednim spadkiem,

◆ warstwę izolacji przeciwwodnej,

◆ jednowarstwową izolację z płyt

ROOFMATE SL, układaną luźno

na wzór cegieł,

◆ dyfuzyjną warstwę rozdzielającą

z geowłókniny,

◆ żwirową warstwę dociążającą 

o min. grubości 5 cm.

1.2.2 Fizyka budowli 
dachów w systemie
odwróconym

W konstrukcjach dachów w systemie

odwróconym ryzyko kondensacji 

jest znacznie zmniejszone dzięki

temu, iż temperatura konstrukcji 

i warstwy izolacji przeciwwodnej

utrzymywana jest powyżej 

temperatury punktu rosy. Ponieważ

warstwa izolacji przeciwwodnej jest

umieszczona po ciepłej stronie 

warstwy izolacji termicznej, pełni 

ona także rolę bariery paroszczelnej. 

Jeśli przewiduje się, że w budynku

będzie utrzymywała się duża 

wilgotność (baseny pływackie, kuchnie

zbiorowego żywienia, pralnie itd.),

oceny ryzyka kondensacji powinien

dokonać specjalista.

Dachy o dużej pojemności cieplnej  

– takie jak dachy betonowe o masie

jednostkowej przekraczającej 

150–200 kg/m2 – nie ochładzają się

gwałtownie podczas odpływu zimnej

wody deszczowej pod warstwą izolacji

termicznej. Natomiast dachy 

o konstrukcji metalowej mogą się

ochładzać w czasie długotrwałych

opadów zimnego deszczu. 

Może to wywoływać kondensację na

spodniej stronie warstwy metalowej,

czego można uniknąć zapewniając

minimalną wartość oporu cieplnego

wynoszącą 0,15 m2K/W (taką jaką

gwarantuje zastosowanie sklejki 

o grubości 20 mm).

W ogrodach dachowych, tarasach 

z płytami chodnikowymi i parkingach

dachowych zaleca się stosowanie

warstwy dyfuzyjnej (np. 3–5 cm 

grysu lub łamanego żwiru) pomiędzy

izolacją termiczną a ziemią, płytami

chodnikowymi lub płytą betonową.

Ma to zapobiec tworzeniu się 

warstewki wody na górnej stronie

płyt izolacyjnych, która mogłaby

działać jako warstwa paroszczelna

znajdująca się bezpośrednio na 

izolacji XPS, powodując kondensację.

Ze względu na to, że w dachach 

w systemie odwróconym część wody

deszczowej spływa pod płytami 

izolacyjnymi, może ona odprowadzać

ciepło z płyty dachowej. W zależności

od klimatu i średniej ilości opadów 

w czasie sezonu grzewczego, 

tę nieciągłą stratę ciepła można 

pominąć lub skompensować

zwiększając nieznacznie grubość 

izolacji, np. o 10 mm.  Może to 

być przedmiotem rozważań dla

dachów w systemie odwróconym 

z „otwartymi” przykryciami typu:

żwirowa warstwa dociążająca 

lub płyty kamienne na przekładkach 

dystansowych, lecz nie dotyczy

dachów, w których większość wody

deszczowej spływa po powierzchni

i/lub nie dociera do warstwy izolacji

przeciwwodnej (tarasy, parkingi

dachowe, ogrody dachowe).

1.2.3 Odwodnienie, izolacja 
przeciwwodna

Dobre odwodnienie ma zasadnicze

znaczenie dla długiego okresu 

użytkowania dachu płaskiego.

Minimalny spadek zależy głównie od

typu warstwy przeciwwodnej i musi

być zgodny z zaleceniami krajowych

norm budowlanych dotyczących 

konstrukcji dachowych. Odwodnienie

dachu musi być zaprojektowane 

w taki sposób, aby uniknąć 

długotrwałego zanurzenia płyt 

izolacyjnych ROOFMATE w wodzie.

Krótkotrwałe zanurzenie, np. podczas

intensywnego opadu deszczu, nie 

stanowi problemu. Na dachach 

w systemie odwróconym nie zaleca

się stosowania zerowego spadku.

Minimalny zalecany spadek powinien

wynosić 1,5–2%. Dach w systemie

odwróconym można uważać za płaski,

jeśli spadek nie przekracza 5%.

Wskazówki odnośnie do wydajności 

i umiejscowienia rynien i odpływów

podane są w wytycznych na temat

pokryć dachowych. Należy zapewnić

odpowiedniej wielkości odpływy

wody deszczowej, które będą odbierać

wodę spływającą zarówno z wierzchu

izolacji termicznej jak i z powierzchni

izolacji przeciwwodnej.

Na dachy w systemie odwróconym

można stosować szeroki zakres 

materiałów izolacji przeciwwodnej,

włączając w to modyfikowane 

polimerami pokrycia bitumiczne 

na bazie  tkaniny z włókien szklanych 

lub z poliestru (rdzeń z włókna 

organicznego lub papieru jest 

nieodpowiedni), jednowarstwowe

folie polimerowe (PCW) i z kauczuku

etylenowo-propylenowego (EPDM),

masy asfaltowe.

Jeśli warstwa izolacji przeciwwodnej

Dach w systemie odwróconym
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wykonana jest z dwóch warstw 

bitumicznych pap modyfikowanych,

klejonych na całej powierzchni,

poziomy przepływ wody pomiędzy

płytą betonową i warstwą izolacji

przeciwwodnej powstały na skutek

przebicia izolacji przeciwwodnej jest

praktycznie wyeliminowany.

Ewentualne, późniejsze punktowe

przecieki dachu można łatwo 

zlokalizować i dzięki temu naprawić

szybko i tanim kosztem. Odgrywa to

szczególnie ważną rolę w przypadku

wykorzystywania powierzchni dachu

na ogrody, tarasy lub parkingi.

Jednakże główne zalety dachów 

w systemie odwróconym odnoszą 

się także do innych materiałów 

przeciwwodnych.

1.2.4 Warstwy rozdzielajàce
Zalecenia dotyczące stosowania

warstw rozdzielających w konstrukcjach

dachów w systemie odwróconym 

są następujące:

◆ pomiędzy dachową płytą

betonową i warstwą izolacji 

przeciwwodnej wykonanej 

z jednowarstwowych folii

polimerowych – zastosowanie

ekstrudowanej pianki 

polietylenowej ETHAFOAM* 222

o grubości 3 lub 5 mm minimalizuje

ryzyko uszkodzenia folii przez

szorstką powierzchnię płyty

betonowej,

◆ pomiędzy warstwą izolacji 

przeciwwodnej i warstwą izolacji

termicznej

– w przypadku pokryć 

bitumicznych – zwykle warstwa

rozdzielająca nie jest wymagana,

– w przypadku jednowarstwowych

folii polimerowych PCW – zwykle

zalecana jest luźno układana 

tkanina z włókien szklanych 

lub poliestrowych zapobiegająca

przenikaniu plastyfikatorów

pomiędzy miękką folią z PCW 

i pianką polistyrenową (należy

zasięgnąć porady producenta folii),

– w przypadku mas asfaltowych

– wymagana jest luźno ułożona

geowłóknina z włókien szklanych

lub poliestrowych,

◆ pomiędzy warstwą izolacji

cieplnej i warstwą dociążającą

– zastosowanie pojedynczej 

warstwy, luźno ułożonej, otwartej

na dyfuzję pary wodnej 

polipropylenowej geowłókniny 

o gramaturze ok. 110–140 g/cm2

(np. Typar) z zakładkami 

o szerokości min. 200 mm spełnia

wieloraką rolę:

– zapobiega wymywaniu 

drobnoziarnistego kruszywa pod

izolację cieplną, gdzie mogłoby

uszkodzić warstwę izolacji 

przeciwwodnej,

– pozwala na zastosowanie 

warstwy dociążającej ze żwiru 

o średnicy 16/32 mm, wymaganej

w celu przeciwdziałania poderwaniu

przez wiatr i przesuwaniu się płyt,

o grubości 50 mm, bez względu

na grubość izolacji, poprzez

stworzenie spójności pomiędzy

płytami izolacji.

Płyty izolacji nie mogą być 

przykrywane bezpośrednio warstwami

paroszczelnymi (np. folia polietylenowa)

lub filcem o dużej zdolności 

zatrzymywania wody!

1.2.5 Rozwiàzania
STYROFOAM – izolacja 
z płyt ROOFMATE  
i FLOORMATE

W dachach wykonanych w systemie

odwróconym izolacja termiczna

narażona jest na działanie surowych

warunków atmosferycznych 

i czynników mechanicznych. Z tego

względu materiał izolacyjny musi

wykazywać stałą i sprawdzoną 

odporność na działanie powyższych

czynników.

Izolacja stosowana na dachy 

w systemie odwróconym musi:

◆ być odporna na absorpcję wody,

◆ być odporna na cykle 

zamarzania – rozmarzania,

*Znak towarowy – The Dow Chemical Company



➀ ROOFMATE LG

➁ płyta chodnikowa

➂ warstwa żwiru

➃ dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa

geowłókniny polipropylenowej, 

110–140 g/m2, układana luzem, 

z 200 mm zakładem

➄ ROOFMATE SL

➅ polimerowo-bitumiczna izolacja 

przeciwwilgociowa

➆ płyta konstrukcyjna
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◆ przenieść obciążenia od ruchu

na powierzchni,

◆ zabezpieczać warstwę izolacji

przeciwwodnej przez długi 

czas.

Płyty ROOFMATE i FLOORMATE,

wykonane z ekstrudowanej pianki

polistyrenowej STYROFOAM,

spełniają wszystkie wymagania 

stawiane skutecznej izolacji 

termicznej w dachach w systemie

odwróconym dzięki korzystnym

właściwościom produktu, takim jak:

◆ zamknięta, jednorodna 

struktura komórkowa,

◆ niezmiennie wysoka 

izolacyjność termiczna,

◆ pomijalnie niska nasiąkliwość,

◆ odporność na cykle zamarzania

– rozmarzania,

◆ duża wytrzymałość 

na ściskanie,

◆ odporność na gnicie.

1.2.6 Attyka
Stosując płyty ROOFMATE LG także

do ścian attykowych i pionowych 

elementów można wzorować się 

na rozwiązaniu dachu w systemie 

odwróconym. Z tego względu 

zabezpieczona jest także pionowa

powierzchnia warstwy przeciwwodnej.

Ta łatwa do układania płyta izolacyjna

jest szczególnie tanim sposobem 

izolowania ścian attykowych. 

Płyty muszą być zabezpieczone przez

odpowiednie systemy mocujące.

Bliższe informacje podane są także 

w punkcie 6.3.1 „Instalacja płyt 

ROOFMATE LG”.

Powyższe właściwości są 

charakterystyczne dla płyt

ROOFMATE i FLOORMATE. Na

dachy w systemie odwróconym

stosowane są następujące 

wyroby STYROFOAM:

Dachy w systemie odwróconym

z dociążającą warstwą żwirową,

tarasy i dachy zielone:

◆ ROOFMATE SL

Dachy w systemie odwróconym

z lekką warstwą dociążającą:

◆ ROOFMATE LG

Dachy w systemie odwróconym 

poddane działaniu dużych

obciążeń i obciążeń od ruchu

pojazdów:

◆ FLOORMATE 500

◆ FLOORMATE 700

➀

➁

➂

➃

➄

➅

➆


