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6.  Renowacja dachów płaskich

6.2 Układ warstw i instalacja
6.2.1 Dach typu „Plusdach” ze żwirowà warstwà dociążajàcà

6.2.2 Dach typu „Plusdach” jako jednowarstwowy 
dach zielony o uprawie ekstensywnej

6.2.3 Dach typu „Plusdach” jako dach zielony o uprawie 
ekstensywnej z oddzielnà warstwà drenażowà

Często w przypadku starych płaskich

dachów wymagających odnowienia,

powstaje kwestia ponownego 

wykorzystania istniejącej konstrukcji.

System dachu odwróconego oferuje

możliwość pozostawienia istniejącej

konstrukcji, a zatem wykorzystania

dostępnych materiałów oraz

oszczędzenia na wysokich kosztach

usunięcia i utylizacji starych

materiałów. Dach typu „Plusdach” 

z płytami ROOFMATE umieszczonymi

nad warstwą izolacji przeciwwodnej

jest ekonomicznym rozwiązaniem w

przypadku przeprowadzania renowacji.

Konstrukcja ta pozwala na

przekształcenie, niewielkim kosztem,

istniejących dachów tak, aby zużycie

energii w budynkach spadło do 

niskiego poziomu.

W 1977 r. nagroda w konkursie

Wspólnoty Europejskiej na najbardziej

ekonomiczne rozwiązanie w zakresie

renowacji termicznej budynków

została przyznana rozwiązaniu

„Plusdach”.

6.1 Zagadnienia projektowe
Po profesjonalnym przygotowaniu

starych warstw izolacji dachowej 

do odnowienia, tj. usunięciu pęcherzy,

wgnieceń i fałd, najpierw układana

jest nowa warstwa izolacji 

przeciwwodnej, np. z modyfikowanej

papy bitumicznej, zgodnie z zaleceniami

producenta oraz w miarę możliwości

na całej powierzchni starej warstwy.

Następnie na odnowionej warstwie

izolacji przeciwwodnej można 

zainstalować dowolny typ dachu 

w systemie odwróconym.

roślinność (rozchodniki, trawy, mchy) 

warstwa wegetacyjno-drenażowa, 

80–100 mm 

dyfuzyjna, odporna na gnicie 

warstwa geowłókniny 

polipropylenowej, 110–140 g/m2, 

układana luzem, z 200 mm zakładem 

ROOFMATE SL układane luzem, 

krawędzie na styk 

nowa/naprawiona izolacja 

przeciwwilgociowa np. 

polimerowo-bitumiczna, odporna 

na korzenie 

istniejąca konstrukcja dachu

warstwa żwiru 16/32 mm, 

min. 50 mm 

dyfuzyjna, odporna na gnicie 

warstwa geowłókniny polipropy-

lenowej, 110–140 g/m2, układana 

luzem, z 200 mm zakładem

ROOFMATE SL układane luzem,

krawędzie na styk 

nowa/naprawiona izolacja 

przeciwwilgociowa 

np. polimerowo-bitumiczna 

istniejąca konstrukcja dachu

roślinność (rozchodniki, trawy, mchy) 

warstwa wegetacyjna, 80–100 mm 

geowłóknina filtrująca 

warstwa drenażowa

dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa 

geowłókniny polipropylenowej, 

110–140 g/m2, układana luzem, 

z 200 mm zakładem

ROOFMATE SL układane luzem, 

krawędzie na styk 

nowa/naprawiona izolacja 

przeciwwilgociowa np. polimerowo-

-bitumiczna, odporna na korzenie 

istniejąca konstrukcja dachu
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6.3 Lekki dach typu 
„Plusdach” z płytami 
ROOFMATE LG

Na wielu płaskich dachach 

wymagających renowacji nie można

umieścić dodatkowego dociążenia 

w postaci żwiru ze względu na 

ograniczoną nośność. Dla tego typu

płaskich dachów opracowano płyty

ROOFMATE LG. Masa właściwa płyt

ROOFMATE LG wynosi zaledwie 

25 kg/m2. Płyta składa się z warstwy

izolacyjnej i warstwy nawierzchniowej

wykonanej z zaprawy modyfikowanej

tworzywem sztucznym, o grubości

około 10 mm. Warstwa zaprawy

zabezpiecza płyty przed 

promieniowaniem ultrafioletowym,

uszkodzeniami mechanicznymi oraz

rozprzestrzenianiem się ognia.

Odporność na poderwanie przez wiatr

Odporność płyt ROOFMATE LG

na poderwanie przez wiatr na dachu

w systemie odwróconym została

sprawdzona w próbach w tunelu 

aerodynamicznym. Na obrzeżach

dachu oraz w narożach płyty 

ROOFMATE LG należy dodatkowo

zabezpieczyć przed poderwaniem

przez wiatr. Patrz także 6.3.1.

Zastosowanie płyt ROOFMATE LG

daje, oprócz zalet wynikających 

z zastosowania „tradycyjnego dachu

odwróconego”, również następujące

korzyści:

◆ Płyty izolacyjnej, ze względu na 

jej mały ciężar, można użyć, jeśli

konstrukcja dachu płaskiego

dopuszcza jedynie minimalne

dodatkowe obciążenie.

◆ Izolacja termiczna i zabezpieczenie

powierzchni są wykonywane 

w jednej operacji, co pozwala

oszczędzić czas i pieniądze.

◆ Podczas prac konserwacyjnych

można chodzić po płytach 

ROOFMATE LG.

◆ Dachy w systemie odwróconym 

z płytami ROOFMATE LG są łatwe

w konserwacji i czyszczeniu.

◆ Renowacja dachu stanowi 

minimalną uciążliwość dla 

mieszkańców budynku.

W wierzchniej warstwie zaprawy płyt

ROOFMATE LG mogą wystąpić rysy

włoskowate, które są charakterysty-

czne dla zapraw, zwłaszcza przy tak 

minimalnej grubości wynoszącej 10 mm.

Pęknięcia te nie mają niszczącego

wpływu na całą płytę i należy je 

traktować jako nieznaczące. 

Nie powodują one również zniszczenia

wierzchniej warstwy zaprawy 

w następujących kolejno cyklach 

zamarzania – rozmarzania.

6.3.1 Instalacja płyt 
ROOFMATE LG

Płyty ROOFMATE LG łatwo ciąć 

i obrabiać. Płyty muszą być układane

na wzór cegieł, przy czym trzeba

utrzymywać co najmniej 

20-centymetrowe zakłady. Odcinków

płyt krótszych niż pół długości płyty

nie wolno kłaść na obrzeżach dachu.

Płyty ROOFMATE LG na obrzeżach

dachu muszą być układane bez

zachodzenia na krawędź, tak aby

można je było solidnie zamocować, 

a widoczna na krawędziach pianka

polistyrenowa musi być zabezpieczona

przed promieniowaniem UV 

(np. poprzez mocowanie mechaniczne 

i zabezpieczenie za pomocą profilu

aluminiowego Joba). Ponadto 

instalowane na pionowych 

powierzchniach płyty ROOFMATE LG

muszą mieć zakryte krawędzie 

i muszą być zamocowane odpowiedni-

mi elementami mocującymi. 

W narożach i wzdłuż obrzeży należy

stosować płyty chodnikowe lub

betonowe elementy nawierzchniowe

jako dodatkowe dociążenie zapobiega-

jące przesunięciom płyt izolacyjnych.
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6.3.3 Renowacja dachów 
płaskich ze spadkiem 
w kierunku obrzeża

W przypadku lekkich dachów 

płaskich zabezpieczenie powierzchni

ciężkim żwirem jest często

niemożliwe z powodu ich 

niewystarczającej nośności,

natomiast w przypadku dachów

nachylonych, gdzie woda 

odprowadzana jest do rynny na 

okapie, dociążenie żwirem jest

niemożliwe ze względu na spadek.

Także tutaj można wykorzystać 

zalety płyt ROOFMATE LG.  

Na kalenicy, okapie, w miejscach

obróbki blacharskiej specjalne 

sprawdzone konstrukcje i profile 

(np. profile aluminiowe Joba) 

zapewniają przyleganie płyt 

zabezpieczając je przed poderwaniem

przez wiatr i przesuwaniem się.

6.3.2 Układ warstw dachu dodatkowego typu 
„Plusdach” z płytami ROOFMATE LG

ROOFMATE LG

płyta chodnikowa

ROOFMATE LG

polimerowo-bitumiczna izolacja 

przeciwwilgociowa

istniejąca konstrukcja dachu

➁

➀

➂

➃

➀ istniejąca konstrukcja dachu

➁ polimerowo-bitumiczna izolacja 

przeciwwilgociowa

➂ ROOFMATE LG, układana luzem 

z przylegającymi krawędziami

➃ profil mocujący kalenicowy 

(np. Joba)


