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3. Izolacja dachów stromych wykonanych z żelbetu

Przy izolowaniu dachów stromych

wykonanych z żelbetu płytami 

ROOFMATE lub AGMATE można

wyeliminować konstrukcję drewnianą,

stosowaną zwykle, gdy tego typu

dachy izoluje się cieplnie płytami 

izolacyjnymi z włókien mineralnych.

Sztywne płyty izolacyjne 

z ekstrudowanej pianki polistyrenowej

charakteryzujące się dużą

wytrzymałością na ściskanie 

nie odkształcają się pod ciężarem

pokrycia dachowego i innych obciążeń

występujących na dachu. Konstrukcja

betonowych dachów stromych opiera

się na podobnych zasadach i wykazu-

je podobne zalety, co dachy płaskie 

w systemie odwróconym: bezpośred-

nio na płycie betonowej, a pod 

izolacją termiczną zaleca się 

położenie bitumicznej warstwy 

przeciwwilgociowej. 

Wtedy izolację termiczną  i kolejne

warstwy można układać niezależnie

od warunków pogodowych.

Układanie płyt termoizolacyjnych

ROOFMATE lub AGMATE rozpoczyna

się od okapu. Połączenia powinny być 

ściśle dopasowane. Krawędzie, 

które wzajemnie się zazębiają,

eliminują powstawanie mostków 

termicznych. 

Płyty układa się na płycie betonowej

zaizolowanej polimerowo-bitumiczną

izolacją przeciwwilgociową, na wzór

cegieł, z przesunięciem miejsc

połączeń w kolejnych rzędach.

Płyty termoizolacyjne mocowane są

do konstrukcji betonowej za pomocą

➀ pokrycie dachu

➁ łata

➂ kontrłata

➃ szczelina wentylacyjna
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specjalnych kołków poprzez kontrłaty.

Liczbę i usytuowanie punktów 

mocowania powinien wyznaczyć

inżynier  specjalista zgodnie 

z wymaganiami konstrukcyjnymi. 

Najpierw w płycie betonowej należy

wywiercić  otwory na kołki przez

kontrłaty i izolację termiczną.

Następnie do płyty żelbetowej 

mocuje się kontrłaty za pomocą

wkrętów. Łaty lub deskowanie pod

pokrycie dachowe mocowane jest do

kontrłat, których zalecana minimalna

grubość wynosi 40 mm. 

3.1 Izolacja termiczna jednowarstwowa

➄ warstwa paroprzepuszczalna 

➅ izolacja z płyt ROOFMATE/AGMATE

➆ izolacja bitumiczna

➇ płyta żelbetowa
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Izolacja dachów stromych wykonanych z żelbetu

50 lub 60 mm kładzie się pomiędzy

łatami i przykleja do izolacji przeci-

wwilgociowej bezrozpuszczalnikowym

klejem bitumicznym na zimno.

Szersze szczeliny należy wypełnić, 

np. wtryskiwaną pianką poliuretanową.

Pierwszy rząd płyt termoizolacyjnych

przy okapie powinien zostać 

zamocowany mechanicznie do płyty

betonowej, aby zapobiec obsuwaniu

się płyt, w przypadku wykorzystania

ich jako platformy roboczej do 

dalszego montażu. Następnie mocuje

się drugą warstwę płyt izolacji 

termicznej poprzez kontrłaty 

do wstępnie zamocowanych łat,

postępując tak samo jak w przypadku

drewnianej więźby dachowej zgodnie

z punktem 2.1.1 dla drewnianych

dachów stromych.

Metoda montażowa stanowi wygodne

rozwiązanie, nawet w przypadku

układania izolacji termicznej o łącznej

grubości 180–200 mm na płyty 

żelbetowe. 

3.2 Izolacja termiczna dwuwarstwowa

➀ pokrycie dachu

➁ łata

➂ kontrłata

➃ szczelina wentylacyjna

➄ warstwa paroprzepuszczalna 

➅ izolacja z płyt ROOFMATE/AGMATE

➆ płyty ROOFMATE/AGMATE

pomiędzy łatami ustalającymi

➇ łaty ustalające (50/75 lub 60/80 mm)

➈ izolacja bitumiczna

➉ płyta żelbetowa
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W przypadku izolacji termicznej 

o dużej grubości (≥120 mm) 

trudności może sprawiać zdobycie

specjalnych długich elementów mocu-

jących oraz montaż do betonowej kon-

strukcji poprzez grubą warstwę izolacji 

termicznej i kontrłaty. Ze względu na

duże siły zginające, spowodowane

grubością izolacji termicznej, należy

także znacznie zwiększyć liczbę 

punktów mocowania. W tym przypadku

można rozważyć położenie izolacji 

termicznej w dwóch warstwach.

Rozwiązanie to można również 

zastosować, jeśli powierzchnia płyty

betonowej jest nierówna i musi być

wyrównana. 

Najpierw na polimerowo-bitumicznej

izolacji przeciwwilgociowej mocuje się

do płyty betonowej łaty o przekroju

poprzecznym 50 x 75 lub 60 x 80 mm,

równolegle do spadku dachu.

Pierwszą warstwę precyzyjnie 

przyciętych płyt termoizolacyjnych

ROOFMATE lub AGMATE o grubości


