
Folie dachowe sà materia∏em
stosowanym w konstrukcjach
dachów spadzistych od niedawna,
stàd te˝ liczne wàtpliwoÊci dotyczàce
ich zastosowania, rodzajów i
wymagaƒ. Wià˝e si´ to ÊciÊle, z
czego nie ka˝dy zdaje sobie spraw´,
z konkretnym rozwiàzaniem sposobu
uk∏adania ocieplenia, gruboÊci
ocieplenia,  wysokoÊci krokwi, a
tak˝e ze sposobami zapewnienia
wentylacji po∏aci dachowej.
Ró˝norodnoÊç obecnych na rynku
materia∏ów sprawia trudnoÊci w
dokonaniu wyboru, je˝eli nie
rozpatrzy si´ poszczególnych
kryteriów oceny danego produktu.
Tak jak wsz´dzie, nie mo˝na
kierowaç si´ tylko cenà, dlatego
istotne sà w∏aÊciwe kryteria oceny. 
Braas Polska, jako wiodàca na rynku
firma wyspecjalizowana w
zagadnieniach dachów spadzistych,
s∏u˝y radà i pomocà w Êwiadomym
wyborze folii dachowych.

Jaki jest cel stosowania folii
dachowych?
Otó˝ jak ju˝ wiemy folie zacz´to
stosowaç zaledwie kilkanaÊcie lat
temu, co wi´c stosowano wczeÊniej?
WczeÊniej nie stosowano niczego
pod dachówki czy inne pokrycia,
gdy˝ prawie wszystkie dachy nie by∏y
ocieplane. Strych czy te˝ poddasze
pe∏ni∏y rol´ sk∏adzików, suszarni itp.,
a ocieplenie pomieszczeƒ
u˝ytkowych uk∏adane by∏o na stropie
i cz´sto przykrywane deskami
tworzàcymi pod∏og´ strychu. W
takim wypadku deski by∏y
elementem oddzielajàcym ocieplenie
od przestrzeni pod pokryciem
dachowym. Nie bez znaczenia jest
tutaj fakt, ˝e wi´kszoÊç budynków
przykrywana by∏a dachówkami,
uk∏adanymi w wi´kszoÊci na
zapraw´, co uszczelnia∏o w pewien
sposób ca∏y dach. Jednak ca∏a
drewniana wi´êba dachowa
znajdowa∏a si´ w du˝ej masie
swobodnie przep∏ywajàcego
powietrza, co nawet w przypadku

wnikania pewnych iloÊci wody
powodowa∏o szybkie osuszanie
poddasza. Jedynie losowe przypadki
uszkodzenia pojedynczych dachówek
mog∏y powodowaç przedostanie si´
wi´kszych iloÊci wody na poddasze,
co wobec braku elementów
wykoƒczenia wn´trz na poddaszach
nie czyni∏o prawie ˝adnych szkód. 
Z tego przeglàdu historii wynikajà
dwie funkcje folii dachowych:
ochrona przed zawilgoceniem w
sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz
dodatkowe zabezpieczenie na
wypadek nieszczelnoÊci pokrycia np.
w bardzo niekorzystnych warunkach
atmosferycznych - chocia˝ ten aspekt
w du˝ej mierze uzale˝niony jest od
jakoÊci pokrycia dachowego.
Dachówki profilowane Braas majà
wysokie zamki boczne oraz
zamkni´cie aerodynamiczne, co
zabezpiecza przed wdmuchiwaniem
pod pokrycie py∏u wodnego oraz
Ênie˝nego. Dzisiejsza praktyka
ocieplania stropodachów pomi´dzy
krokwiami doda∏a do tego jeszcze
jeden powód stosowania folii
dachowych, a mianowicie ochrona
przed wnikaniem kondensatu w g∏àb
termoizolacji. Natomiast z zupe∏nie
praktycznych powodów wymieniç
mo˝na ochron´ przed gromadzeniem
si´ kurzu i py∏ów pod pokryciem.

Je˝eli nie folie to co?
W takim przypadku mo˝na
zastosowaç pe∏ne deskowanie dachu
i u∏o˝yç na deskach lub te˝ p∏ytach
wiórowych wodoodpornych warstw´
papy podk∏adowej. Takie rozwiàzanie
ma jednak swoje wady. 
Po pierwsze zwi´ksza iloÊç materia∏u
potrzebnego do wykonania dachu, co
niesie za sobà zwi´kszenie kosztów,
ci´˝aru i dodatkowà robocizn´. Drugi,
nie mniej wa˝ny powód, to
mo˝liwoÊç zawilgocenia tego
deskowania na styku z papà wodà
wykraplajàcà si´ z powietrza przy
zmianach temperatury. Papa na
deskach mocowana jest tylko za
pomocà gwoêdzi i cz´sto zdarza si´,

˝e nie przylega ÊciÊle do pod∏o˝a
tworzàc niewielkie przestrzenie
wype∏nione powietrzem. 
Je˝eli dostanie si´ tam ciep∏e,
wilgotne powietrze i nastàpi jego
och∏odzenie, to wilgoç w nim
zawarta wykropli si´ w tej
przestrzeni, a ograniczona z jednej
strony papà a z drugiej deskami nie
b´dzie mia∏a mo˝liwoÊci wydostania
si´ do atmosfery. Tak wi´c mo˝e
dojÊç do zawilgocenia deskowania i
rozwojem zwiàzanych z tym grzybów,
pleÊni itp. Takie szkody zdarzajà si´ w
praktyce przy êle wentylowanym
dachu. 
Sà oczywiÊcie sytuacje, gdzie
deskowanie jest nawet konieczne,
ale nale˝y wtedy wraz z
deskowaniem stosowaç zamiast
papy foli´ dachowà przeznaczonà na
deskowanie. Podsumowujàc mo˝na
stwierdziç, ˝e folie dachowe sà
stosowane zamiast deskowania jako
druga warstwa zabezpieczajàca, ze
wzgl´du na cen´, szybkoÊç i ∏atwoÊç
uk∏adania. By∏oby wi´c przesadà
oszcz´dzanie na wydatkach
zwiàzanych z folià kosztem jej
jakoÊci.

Folie tak, ale jakie?
Ze wzgl´du na parametry zwiàzane
ze zdolnoÊcià do transportu pary
wodnej folie generalnie dzielimy na

Co trzeba wiedzieç o Foliach dchowych ?

Rys. 1  Folia Braas Eurofol (pod dachówkà)



trzy podstawowe grupy: folie
ochronne, folie o wysokiej
paroprzepuszczalnoÊci oraz folie
paroizolacyjne. Wszystkie te rodzaje
folii majà swoje przeznaczenie oraz
inne zalecenia dotyczàce uk∏adania i
dobrania 
do rodzaju konstrukcji dachu.
Pierwsza grupa to materia∏y najd∏u˝ej
b´dàce w u˝yciu, czyli folie tzw.
ochronne o niskiej
paroprzepuszczalnoÊci. Sà na ogó∏
produkowane z polietylenu lub PCV,
zbrojone siatkà polipropylenowà i
mikroperforowane, np. Braas Eurofol
(rys. 1). 
Ich zastosowanie narzuca
koniecznoÊç zachowania dodatkowej
szczeliny wentylacyjnej pomi´dzy
folià a materia∏em termoizolacyjnym
(rys. 2). KoniecznoÊç ta jest
spowodowana mo˝liwoÊcià
wykroplenia si´ wilgoci zawartej w
powietrzu w warstwach le˝àcych
poni˝ej folii, natomiast opór dyfuzji
pary wodnej przez takà foli´
uniemo˝liwia samoczynne osuszenie
ocieplenia. Dlatego w celu
niedopuszczenia do gromadzenia si´
wilgoci w po∏aci nale˝y umo˝liwiç
przep∏yw powietrza w tym obszarze,
który zabierze wilgoç kondensacyjnà
i odprowadzi do atmosfery. Jednak
przy skomplikowanych kszta∏tach
dachów, gdzie mamy du˝à iloÊç
koszy, okien po∏aciowych czy
kominów zapewnienie przep∏ywu
powietrza pod folià na ca∏ej po∏aci
jest niezwykle trudne. 
W niektórych przypadkach pomo˝e
nam zastosowanie wk∏adek
wentylacyjnych do folii (rys. 3), które
tworzàc szczelin´ pomi´dzy

kolejnymi pasami folii zwi´kszajà
intensywnoÊç przep∏ywu powietrza w
obydwu kana∏ach, lecz nie jest to
rozwiàzanie skuteczne w ka˝dym
przypadku. Je˝eli wyobrazimy sobie
konstrukcj´ obszaru kosza, gdzie do
ukoÊnej belki koszowej dochodzà
krokwie tworzàc zamkni´te
przestrzenie, to w tej sytuacji
udro˝nienie wentylacji w dolnym
kanale b´dzie wymaga∏o nawiercania
belki koszowej lub stosowania
wk∏adek wentylacyjnych.
Te niedogodnoÊci niweluje
zastosowanie wysoko
paroprzepuszczalnej membrany,
takiej jak Braas Divoroll Pro, która nie
wymaga stosowania szczeliny
wentylacyjnej pod membranà, (rys.
4). Takie rozwiàzanie stwarza dobre
warunki wentylacji na ca∏ym dachu, a
poza tym umo˝liwia wykorzystanie
ca∏ej wysokoÊci krokwi 
do ocieplenia, gdy˝
paroprzepuszczalnà membran´
uk∏adamy bezpoÊrednio na warstwie
ocieplenia. Dzi´ki niskiemu oporowi
dyfuzji pary wodnej, nawet w
przypadku wykroplenia si´ wilgoci
pod membranà, przedostanie si´ ona
do przestrzeni nad membranà i
zostanie odprowadzona do
atmosfery poprzez strumieƒ
powietrza p∏ynàcy pod pokryciem
dachowym. 
Kolejnà grupà sà folie paroizolacyjne,
czyli takie, które stanowià zapor´ dla
dyfuzji pary wodnej, np. Braas Izo. Sà
one stosowane po ciep∏ej stronie
ocieplenia, w celu zapobie˝enia
przedostawaniu si´ pary wodnej
powstajàcej w trakcie normalnego
u˝ytkowania pomieszczeƒ. Ludzie

przebywajàcy w danym
pomieszczeniu wydychajà du˝e iloÊci
pary wodnej. Dodatkowo tak˝e w
takich pomieszczeniach jak kuchnia
czy ∏azienka powstajà spore iloÊci
pary wodnej. Gdyby para wodna
przedosta∏a si´ do termoizolacji, to
przy niskich temperaturach na
zewnàtrz budynku dosz∏oby do
wykroplenia si´ wilgoci wewnàtrz
ocieplenia, wzrós∏by wspó∏czynnik
przenikania ciep∏a dla przegrody 
i zawilgocenie narasta∏oby
powodujàc koniecznoÊç remontu
kapitalnego dachu. Stàd tak wa˝ne
jest prawid∏owe i staranne
wykonanie paroizolacji, przy u˝yciu
w∏aÊciwych materia∏ów.

Jak porównywaç folie?
Z technicznego punktu widzenia
mo˝na wyró˝niç kilka istotnych

Rys. 2  Dach ocieplony, w którym zachowano szczelin´
wentylacyjnà

1 - folia paroizolacyjna, 2 - ocieplenie, 
3 - folia o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci, 4 - pokrycie dachowe

Rys. 4  Dach ocieplony, z pe∏nym deskowaniem i zachowanà
szczelinà wentylacyjnà

1 - folia paroizolacyjna, 2 - ocieplenie, 3 - deskowanie, 4 - folia 

Rys. 3  Wk∏adka wentylacyjna folii



parametrów pozwalajàcych na
porównywanie w∏asnoÊci materia∏ów.
Podstawowym parametrem jest
ekwiwalentny ( porównawczy )
wspó∏czynnik oporu dyfuzyjnego Sd.
Jego wartoÊç wyra˝ana w
jednostkach d∏ugoÊci porównuje
opór dyfuzyjny danego materia∏u do
okreÊlonej wysokoÊci s∏upa
powietrza. Na wartoÊç wspó∏czynnika
oporu nie wp∏ywajà takie warunki
zewn´trzne jak wilgotnoÊç powietrza,
czy temperatura w trakcie badania.
Cz´sto spotykanym b∏´dem jest
porównywanie strumieni pary
wodnej przechodzàcych przez
materia∏ ( np. 1300 g/m2/24 h ), bez
uÊciÊlenia warunków badania, gdy˝
na wielkoÊç strumienia pary wodnej
ma wp∏yw zarówno temperatura jak i
wilgotnoÊç powietrza w trakcie
badania. Dlatego nie mo˝na
porównywaç tej wielkoÊci nie majàc
pewnoÊci, ˝e badanie zosta∏o
wykonane w takich samych
warunkach. Natomiast w celu
porównywania nale˝y wykorzystywaç
wspó∏czynnik Sd. 
Istotnym parametrem, na który
nale˝y zwróciç uwag´, jest

odpornoÊç na promieniowanie UV.
Chodzi tutaj o czas w jakim folia
mo˝e byç wystawiona na
bezpoÊrednie dzia∏anie s∏oƒca 
w trakcie uk∏adania pokrycia
dachowego. Je˝eli ten
gwarantowany przez producenta

czas wystarczy 
na ca∏kowite u∏o˝enie pokrycia i
zas∏oni´cie folii, bioràc pod uwag´
równie˝ nieprzewidziane trudnoÊci,
warunki atmosferyczne itp., to folia
taka jest bezpieczna w u˝ytkowaniu.
Natomiast w przypadku
przekroczenia tego dopuszczalnego
czasu ekspozycji UV nast´puje
degradacja materia∏u, traci on swoje
w∏asnoÊci mechaniczne, wykrusza

si´ i nie spe∏nia roli zabezpieczajàcej. 
Du˝e dysproporcje pomi´dzy
poszczególnymi produktami ( od 7
dni do 4 miesi´cy ) lub brak
odpowiedniej informacji nakazujà
sprawdzenie tej w∏asnoÊci materia∏u.
OczywiÊcie istotne sà równie˝ dla

wszystkich folii: wytrzyma∏oÊç
(wzd∏u˝na i poprzeczna), odpornoÊç
na rozdarcie, stabilnoÊç
temperaturowa itp.
Podsumowujàc mo˝na stwierdziç, ˝e
podane wy˝ej zalecenia
konstrukcyjne, sposób uk∏adania
ocieplenia, oraz najwa˝niejsze
parametry folii porzàdkujà kryteria
wyboru 
i u∏atwiajà porównywanie
poszczególnych produktów.
Pozwalajà one na unikni´cie b∏´dów
wykonawczych, mogàcych
spowodowaç czasem du˝e szkody i
kosztowne remonty. 
Z ca∏à pewnoÊcià wiedza na ten
temat nie powinna byç obca
˝adnemu projektantowi czy
wykonawcy. W razie potrzeby dobrze
jest zasi´gnàç porady u
wykwalifikowanych handlowców czy
przedstawicieli producentów
potrzebnych materia∏ów. 
To oni powinni s∏u˝yç pomocà we
w∏aÊciwym doborze rozwiàzaƒ i
materia∏ów.

Rys. 5  Dach ocieplony z wykorzystaniem pe∏nej wysokoÊci krokwi

1 - folia paroizolacyjna, 2 - ocieplenie, 3 - deskowanie, 4 - folia paroprzepuszczalna o podwy˝szonej
odpornoÊci na przesiàkanie, 5 -pokrycie dachowe


