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Dach stromy jest najbardziej 

rozpowszechnionym typem dachu

stosowanym w budynkach 

mieszkalnych. Pozwala on na 

uzyskanie specjalnej atmosfery

wnętrza. Powstałe na poddaszu

pomieszczenia mieszkalne można

wyposażyć i wykorzystać w dowolnej

chwili. Głównym wymaganiem dla

stworzenia  przestrzeni życiowej 

o odpowiedniej jakości jest sprawnie

działająca, efektywna przez cały czas

izolacja termiczna, która minimalizuje

straty ciepła przez konstrukcję dachu,

zapewnia mieszkańcom wystarczający

komfort i zapobiega kondensacji pary

wodnej.

1.1 Zagadnienia projektowe
Planowaną lub zaprojektowaną efekty-

wność izolacji termicznej można

uzyskać tylko w przypadku wyelimi-

nowania mostków termicznych. 

Cała izolacja termiczna powinna

zostać ułożona nad krokwiami lub

deskowaniem albo przynajmniej część

izolacji powinna zostać umieszczona

na wierzchu lub od spodu krokwi 

w postaci ciągłej warstwy nie 

przerywanej żadnym elementem 

konstrukcyjnym, co minimalizuje 

oddziaływanie zimnych mostków,

które stanowią krokwie. Obciążenia

oddziałujące na izolację termiczną 

w praktyce – takie jak obciążenie

śniegiem, wiatrem, jak również 

ciężar własny pokrycia dachowego 

– sprawiają, że od materiału 

termoizolacyjnego układanego na

wierzchu krokwi wymaga się dużej

wytrzymałości. Po zamontowaniu 

i pokryciu dachówką konstrukcja

dachowa, warstwa izolacji termicznej 

i pokrycie dachowe tworzą jedną

całość, która spełnia obowiązujące

wymagania fizyki budowli, techniczne

i związane z ochroną przed warunkami

atmosferycznymi.

1.2 Rozwiàzania STYROFOAM
– izolacja z płyt 
ROOFMATE i AGMATE

Funkcję izolacji termicznej układanej

na wierzchu krokwi może pełnić

materiał termoizolacyjny, który jest

odporny mechanicznie i spełnia

wymagania odnośnie do właściwości

materiałowych i obróbki. 

Spośród rozwiązań na bazie 

STYROFOAM do izolacji termicznej

dachów stromych zalecane są płyty

ROOFMATE SL i AGMATE TG.

Ten niebieski ekstrudowany polistyren

o zamkniętej strukturze komórkowej

charakteryzuje się następującymi

właściwościami: 

◆ niezmiennie niską

przewodnością cieplną,

◆ niewrażliwością na działanie

wilgoci,

◆ odpornością na zamarzanie 

i rozmarzanie,

◆ dużą wytrzymałością na

ściskanie i zginanie,

◆ małą przepuszczalnością pary

wodnej,

◆ stabilnością wymiarową,

◆ małym ciężarem,

◆ łatwością i szybkością 

obróbki.

Płyty można układać w prawie

każdych warunkach atmosferycznych.
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