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5.  Parkingi dachowe

W dachach płaskich, obciążonych

ruchem pojazdów, takich jak parkingi

dachowe, wykorzystywane są główne

zalety koncepcji dachu w systemie

odwróconym, tj. ochrona warstwy 

izolacji przeciwwodnej, możliwość

instalacji warstwy izolacji 

przeciwwodnej bezpośrednio 

na płycie konstrukcyjnej z łączeniem

na całej powierzchni oraz duża 

wytrzymałość w trakcie budowy 

i eksploatacji. Duża wytrzymałość 

na ściskanie i duża sztywność płyt

FLOORMATE 500 i FLOORMATE 700

umożliwiają łatwą i ekonomiczną

eksploatację parkingów dachowych

przez długi czas.

5.1 Zagadnienia projektowe
5.1.1 Płyta żelbetowa
Żelbetowa płyta dachowa oraz warstwa

spadkowa muszą być zaprojektowane

zgodnie z wytycznymi projektowania

dachów, przy czym minimalny zalecany

spadek musi wynosić 2–2,5%.

5.1.2 Warstwa izolacji 
przeciwwodnej

Warstwa izolacji przeciwwodnej musi

być położona w taki sposób, aby płyty

izolacyjne przylegały płasko do podłoża

(zwłaszcza w przypadku nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej 

wymagane jest odpowiednie 

wyrównanie). Również w przypadku

dachów w systemie odwróconym,

obciążonych ruchem pojazdów, zaleca

się, żeby warstwa izolacji 

przeciwwodnej przylegała na całej

powierzchni do płyty betonowej, 

gdyż łatwo jest wtedy zlokalizować 

ewentualne przecieki. Bliższe 

informacje podane są w rozdziale 

na temat izolacji przeciwwodnej.

5.1.3 Rozwiàzania
STYROFOAM – izolacja 
z płyt FLOORMATE

W zależności od typu konstrukcji,

nasilenia ruchu i wielkości obciążeń

od pojazdów jako izolację cieplną zaleca

się stosować płyty FLOORMATE 500

i FLOORMATE 700.

5.2 Parking dachowy 
wykończony 
prefabrykowaną 
kostkà brukową

Opisana poniżej konstrukcja parkingu

dachowego może być stosowana

tylko w przypadku obciążenia ruchem

pojazdów o masie całkowitej nie 

przekraczającej 4 ton.

5.2.1 Izolacja termiczna

◆  Płyty izolacyjne FLOORMATE 500

stosowane są na parkingi o 

umiarkowanym ruchu, przeznaczone

dla samochodów osobowych.

◆ Płyty izolacyjne FLOORMATE 700

stosowane są na parkingi o dużym

nasileniu ruchu (np. supermarkety,

centra handlowe).

5.2.2 Warstwa rozdzielajàca
Pomiędzy warstwą płyt izolacyjnych 

i warstwą nawierzchniową powinna

być stosowana dyfuzyjna warstwa 

z geowłókniny polipropylenowej 

o gramaturze około 110–140 g/m2.

5.2.3 Układanie nawierzchni
Betonowa kostka brukowa o grubości

min. 100 mm musi być położona 

na równomiernie ubitej warstwie

podkładu z ostroziarnistego żwiru 

lub piasku o średnicy ziaren 

2/5–4/8 mm i o grubości 5 cm. 

Szczeliny pomiędzy elementami

powinny być nie mniejsze niż 3 mm 

i nie większe niż 5 mm. 



Rozwiàzania STYROFOAM: Izolacja dachów p∏askich w systemie odwróconym 15

Parkingi dachowe

Szczeliny należy wypełnić drobnym

piaskiem, o średnicy ziaren 0/2 mm 

i po upływie pół roku użytkowania

uzupełnić wypełnienie.

Poziome przesunięcia nawierzchni

należy wyeliminować lub ograniczyć

stosując żelbetową ramę 

na krawędziach oraz przedzielając

betonowymi belkami większe ciągłe

obszary parkingu. 

Odprowadzenia wody i inne pionowe

części budowlane wystające 

z nawierzchni należy także osłonić

żelbetowymi ramami.

Parkingi dachowe o nawierzchni 

z kostki brukowej wymagają 

regularnych, okresowych przeglądów 

i odpowiedniej konserwacji.

5.3.1 Izolacja termiczna

◆  Generalnie jako izolacja 

termiczna stosowane są płyty 

FLOORMATE 500.

◆ Płyty izolacyjne FLOORMATE 700

stosowane są w przypadkach 

dodatkowych dużych obciążeń 

lub w przypadkach ograniczonej

zdolności płyty żelbetowej do 

przenoszenia obciążeń.

łamanego o średnicy ziaren 4/8 mm 

i o grubości 3–4 cm. Grubość i rodzaj

zbrojenia płyty oraz złącza dylatacyjne

i połączenia pomiędzy sekcjami płyt

powinny być dobrane na podstawie

obliczeń przeprowadzonych przez 

konstruktora.

5.4 Parking dachowy 
wykończony 
prefabrykowanymi 
płytami betonowymi

Ta konstrukcja parkingu dachowego

stosowana jest tylko w przypadku

ruchu samochodów osobowych.

5.4.1 Izolacja termiczna
Należy stosować wyłącznie płyty 

izolacyjne FLOORMATE 700 

z powodu dużych obciążeń 

skupionych.

5.4.2 Nawierzchnia
Prefabrykowane płyty żelbetowe 

o wymiarach 60/60, 90/90 

lub 100/100 cm układane są 

na specjalnych podporach 

dystansowych o dużej średnicy, 

zgodnie z zaleceniami projektanta

systemu (np. system Zoontjens).

5.3.2 Warstwa rozdzielajàca
W przypadku parkingów dachowych 

z wykonywaną na miejscu płytą 

żelbetową na warstwę rozdzielającą,

układaną na płyty FLOORMATE jak

również pomiędzy podkład żwirowy 

i nośną płytę żelbetową, zaleca się

geowłókninę umożliwiającą dyfuzję

(np. geowłóknina polipropylenowa) 

o gramaturze około 140 g/m2.

5.3.3 Płyta żelbetowa
Rozkładająca obciążenia płyta żelbetowa

musi być ułożona na równomiernie

rozłożonej warstwie podkładu ze żwiru

5.3 Parking dachowy 
wykończony wylewanà
na miejscu płytà
żelbetowà

Ten typ konstrukcji parkingów

dachowych można stosować 

we wszystkich przypadkach obciążeń

w zależności od grubości i rodzaju 

zbrojenia płyty rozkładającej

obciążenia.
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fuga piaskowa 0/2 mm

kostka brukowa, 100 mm

podłoże piaskowo/grysowe 2/8 mm, 

50 mm (w stanie zagęszczonym)

dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa

geowłókniny polipropylenowej, 110–140 g/m2,

układana luzem, z 200 mm zakładem

(FLOORMATE 500) lub FLOORMATE 700

układane luzem, krawędzie na styk

polimerowo-bitumiczna izolacja 

przeciwwilgociowa

płyta żelbetowa

płyta żelbetowa (jezdna)

warstwa oddzielająca 

warstwa grysu 4/8 mm, 30–40 mm 

dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa

geowłókniny polipropylenowej, 110–140 g/m2,

układana luzem, z 200 mm zakładem

FLOORMATE 500 lub FLOORMATE 700

układane luzem, krawędzie na styk 

polimerowo-bitumiczna izolacja 

przeciwwilgociowa  

płyta żelbetowa

płyty żelbetowe na podkładkach dystansowych

(np.: Zoontjens) 

FLOORMATE 700 układane luzem, krawędzie 

na styk 

polimerowo-bitumiczna izolacja 

przeciwwilgociowa

płyta żelbetowa

5.5 Układy warstw i instalacja
5.5.1 Parking dachowy wykończony prefabrykowanà kostkà brukowà

5.5.2 Parking dachowy wykończony płytà żelbetowà wylewanà na miejscu 

5.5.3 Parking dachowy wykończony  prefabrykowanymi płytami betonowymi


