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ważne jest, by utrudnić wni-
kanie wilgoci w głąb dachu, 
a tę, która się tam ewentual-
nie znajdzie – szybko odprowa-
dzić, przewietrzając jego poła-
cie. Wentylacja dachu nie jest 
sprawą skomplikowaną, nastę-
puje dzięki naturalnemu cią-
gowi powietrza wywołanemu 
wiatrem, różnicą wysokości 
okapu i kalenicy. Aby jednak 
była możliwa, między warstwa-
mi połaci musi być przestrzeń 
wentylacyjna – jedna lub dwie 
szczeliny – oraz w odpowied-
nich miejscach muszą znaleźć 
się otwory umożliwiające wlot 
i wylot powietrza.

Skąd wilgoć 
w dachu?
Z wnętrza domu. Para wodna 
powstaje podczas zwykłych, 
codziennych czynności domo-
wych: wytwarzamy ją w cza-
sie kąpieli, gotowania czy pra-
nia, a nawet oddychania. Jesz-
cze więcej jest jej w nowo wy-
budowanych domach, w nich 
bowiem wysychające – jesz-
cze przez kilka miesięcy po za-
kończeniu budowy – betono-
we stropy, murowane ściany, 
a także tynki i wylewki pozby-
wają się nadmiaru wody, któ-
ra była potrzebna do przygo-
towania zapraw i mieszanek. 
W rezydencjach pojawiają się 
dodatkowe źródła wilgoci: peł-
ne roślin oranżerie oraz wy-
pełnione wodą baseny. Oczy-
wiście wilgoć z poddasza po-
winna być odprowadzana za 
pomocą sprawnej wentylacji 
(więcej na ten temat na str. 72), 
jednak jakaś jej część zawsze 
przedostaje się do wnętrz prze-
gród, jakimi są ściany i dach.
Z zewnątrz. Wilgoć może prze-
nikać bezpośrednio przez po-
krycie dachowe, co jest szcze-
gólnie łatwe, jeśli jest ono nie-
szczelne. Może się bowiem 
zdarzyć, że silny wiatr wciśnie 
deszcz lub śnieg pod pokrycie. 
Z kolei w kalenicy, na grzbie-
tach i w koszach – w których 

gromadzi się więcej śniegu i in-
tensywniej niż w innych miej-
scach spływa woda deszczo-
wa – przy kominach oraz oka-
pach woda przenika w głąb da-
chu zwykle przez uszkodzone 
lub źle wykonane obróbki bla-
charskie i wykończenia.

Jak zabezpieczać 
dach przed wilgocią?
Od wewnątrz – paroizolacja. 
Folię paroizolacyjną układa 
się od strony pomieszczeń, 
dzięki czemu zabezpiecza się 
wnętrze dachu przed niekon-
trolowanym wnikaniem cie-
płego, wilgotnego powietrza 
uchodzącego ze środka do-
mu. Folie paroizolacyjne mo-
gą mieć różne parametry. 
Najszczelniejsze, o współczyn-
niku oporu dyfuzyjnego Sd 
powyżej 80 m, zostały wpro-
wadzone najwcześniej, można 
więc je nazwać tradycyjnymi. 
Jednak coraz częściej wybie-
ra się nowocześniejsze folie, 
nazywane aktywną paroizola-
cją albo też regulatorami pary. 
Są one mniej szczelne niż fo-
lie tradycyjne, ich współczyn-
nik Sd wynosi powyżej 8 m. 
Takie folie przepuszczają pa-
rę wodną do ocieplenia, skąd 
dzięki przewietrzaniu i foliom 
wstępnego krycia (paroprze-
puszczalnym) może ona odpa-
rować na zewnątrz.
Od zewnątrz – wstępne kry-
cie. Coraz częściej jest to uło-
żona bezpośrednio na więź-
bie folia dachowa, zwana folią 
wstępnego krycia. Może być 
tańsza, ale wymagająca bar-
dziej skomplikowanego ukła-
du warstw w dachu folia nisko-
paroprzepuszczalna, czyli ta-
ka, której współczynnik oporu 
dyfuzyjnego Sd wynosi od 0,3 
m do kilku metrów. Droższą 
folią, ale za to prostszą w sto-
sowaniu jest membrana wyso-
koparoprzepuszczalna, której 
współczynnik oporu dyfuzyj-
nego Sd nie przekracza 0,3 m.
Folie wstępnego krycia 

W ilgoć skrapla-
jąca się w po-
łaciach dachu, 
w warstwie ocie-

plenia lub na spodzie dachó-
wek jest dość częstą przyczy-
ną jego uszkodzeń. Może na 
przykład spowodować, że po-

krycie będzie szybciej ulegać 
zniszczeniu, zawilgocona weł-
na mineralna zaś straci właś-
ciwości izolacyjne. Może na-
wet przyczynić się do korozji 
biologicznej więźby dachowej, 
przez co zmniejszy się jej wy-
trzymałość. Dlatego bardzo 

patron tematu

Szczelne pokrycie z dachówek 
oraz gruba warstwa wełny pozwalają 
komfortowo mieszkać na poddaszu. 
Ale to nie wystarczy, trzeba również 
zadbać o wentylowanie dachu po to, 
by nie dopuścić do jego zawilgocenia

ocieplonego dachu

 Membrana 
wysokoparoprzepuszczalna  
DivOrOll PrO  
Sd = 0,013 m
Odporność na Uv:  
nie dłużej niż cztery miesiące
Cena: 5,36 zł/m2

Folia dachowa jest łatwiejsza do ułożenia niż tradycyjne 
wstępne krycie z papy na deskowaniu. Jeśli jest poprawnie 
ułożona, dobrze chroni dach przed zawilgoceniem

POraDnik bUDOwlany    abc budowania

Wentylacja

 Membrana wysokoparoprzepuszczalna 
DivOrOll UniwerSal+ 
Sd = 0,03 ± 0,01 m  
Odporność na Uv: nie dłużej niż  
cztery miesiące
Cena: 8,75 zł/m2

ile to kosztuje?

 Sd. Jest to bardzo obiektywny 
współczynnik, bo na jego wartość 
nie wpływają takie warunki 
zewnętrzne jak wilgotność 
powietrza czy temperatura 
w trakcie badania. Jego wartość 
porównuje opór dyfuzyjny 
danego materiału z oporem słupa 
powietrza o określonej grubości, 
np. membrana o Sd = 0,02 m 
stawia parze wodnej taki opór 
jak dwucentymetrowa warstwa 
powietrza. Im niższa wartość Sd, 
tym więcej pary wodnej przepuści 
membrana.

 Paroprzepuszczalność, 
czyli ilość pary wodnej, jaką 
folia wstępnego krycia jest 
w stanie przepuścić przez swoją 
powierzchnię w określonym 
czasie i określonych warunkach. 
Częstym błędem jest podawanie 
tego parametru bez uściślenia 
warunków – zarówno temperatury, 
jak i wilgotności powietrza 
– w jakich został zmierzony, np. 
jedynie wartość 1300 g/m2/24 h.

 Odporność na UV, czyli 
promienie słoneczne. Chodzi 
tutaj o okres, w jakim folia może 

być wystawiona na bezpośrednie 
działanie słońca, czyli czas 
potrzebny na całkowite ułożenie 
pokrycia i zasłonięcie folii. 
Warto sprawdzić tę informację 
(parametry poszczególnych 
produktów mogą się znacznie 
różnić – folie są odporne na 
szkodliwe promieniowanie UV 
nie więcej niż kilka tygodni, 
maksymalnie kilka miesięcy), 
ponieważ folia narażona 
na nasłonecznienie dłużej, niż 
deklaruje to jej producent, straci 
swoje właściwości i choć nie 
będzie tego na pierwszy rzut oka 
widać, po pewnym czasie, już po 
ułożeniu i zakryciu jej dachówką, 
może okazać się, że nie spełnia 
swojej funkcji. Folie ochronne 
o niskiej paroprzepuszczalności 
mają mniejszą odporność 
na UV, mogą więc niezakryte 
leżeć na dachu około miesiąca. 
Natomiast membrany o wysokiej 
paroprzepuszczalności są pod 
tym względem trwalsze, dlatego 
zwykle mogą pozostawać 
niezakryte od trzech do czterech 
miesięcy. Oczywiście, im krócej, 
tym lepiej dla folii.

Parametry folii wstępnego krycia

Folie wstępnego krycia
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  Folia 
niskoparoprzepuszczalna 
eUrOFOl  
Sd = 1 m  
Odporność na Uv:  
nie dłużej niż trzy miesiące
Cena: 3,79 zł/m2
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wypierają tradycyjną papę na 
sztywnym poszyciu z desek, 
sklejki, wodoodpornych płyt 
wiórowych lub OSB. Mimo że 
wstępne krycie czasem wyda-
je się niezastąpione, na przy-
kład gdy nachylenie poła-
ci jest zbyt małe, aby ułożo-
ne na nim dachówki dawa-
ły szczelne pokrycie, ma też 
i wady. Po pierwsze zwiększa 
ilość materiału potrzebnego 
do wykonania dachu, co wią-
że się ze zwiększeniem jego 

ciężaru, dodatkową roboci-
zną i wydatkami. Drugi nie 
mniej ważny powód to moż-
liwość zawilgocenia deskowa-
nia na styku z papą. Papa jest 
bowiem mocowana do desek 
gwoździami i często zdarza 
się, że nie przylega ściśle do 
podłoża, tworząc niewielkie 
przestrzenie wypełnione po-
wietrzem. Jeśli dostanie się 
tam ciepłe, wilgotne powie-
trze i nastąpi jego ochłodze-
nie, zawarta w nim wilgoć 
skropli się i – ograniczona 
z jednej strony papą – spowo-
duje zawilgocenie deskowa-
nia. Dlatego, jeśli już zdecy-
dujemy się na sztywne poszy-
cie, lepiej zamiast papy ułożyć 
folię dachową przeznaczoną 
na deskowanie, która będzie 
w pewnym stopniu przepusz-
czała parę wodną i w ten spo-
sób zapobiegała zawilgoceniu 
deskowania.

Jak usuwać  
wilgoć z połaci?
Do usuwania wilgoci, któ-
ra przedostała się w głąb da-
chu i ocieplenia, służą szcze-
liny wentylacyjne. Ich liczba 
zależy od rodzaju wstępne-
go krycia. W przypadku fo-
lii wysokoparoprzepuszczal-
nej wystarczy jedna szczeli-
na, zapewniająca wentylację 

zarówno pokrycia, jak i znaj-
dującego się pod folią ocie-
plenia. W dachu z folią nisko-
paroprzepuszczalną lub z pa-
pą na sztywnym poszyciu 
trzeba wykonać jeszcze jed-
ną szczelinę, która powinna 
znaleźć się pomiędzy ocieple-
niem a wstępnym kryciem.

wentylacja pokrycia. Jest ko-
nieczna w każdym dachu po-
krytym dachówką. Zapew-
nia ją szczelina powstała 
pomiędzy folią wstępnego 
krycia a pokryciem dzięki na-
bitym na krokwie kontrłatom 
i przybitym do nich łatom, na 
których układa się dachówki. 
Szczelina ta musi mieć wlot 
w obrębie okapu, przy rynnie, 
wylot zaś w kalenicy przez ta-
śmę uszczelniająco-wentylu-
jącą pod gąsiorem.
Sprawna wentylacja pokrycia 
sprawia, że wilgoć nie utrzy-
muje się na spodzie pokrycia, 
lecz wydostaje się na zewnątrz. 
Powietrze, przemieszczając 
się w szczelinie wentylacyj-
nej, powoduje między innymi 
to, że temperatura pokrycia 
dachowego, zwłaszcza zimą, 
jest ujednolicona, dzięki cze-
mu śnieg roztapia się równo-
miernie, latem zaś wewnętrz-
ne warstwy dachu mniej się 
nagrzewają.

wentylacja ocieplenia. Za-
pewnia ją szczelina wenty-
lacyjna pomiędzy ocieple-
niem a folią wstępnego kry-
cia lub sztywnym poszyciem. 
Taka szczelina musi mieć 
wlot w okolicy murłaty, czy-
li belki, na której opierają się 
krokwie, wylot – w kalenicy. 
Wlotu powietrza nie moż-
na zakryć, dlatego trzeba pa-
miętać o pozostawieniu otwo-
rów w podbitce okapu. Wy-
konanie szczeliny wentylują-
cej ocieplenie nie jest proste, 
gdyż powstaje ona dopiero 
podczas wykańczania podda-
sza i układania wełny. Jeśli 
wełnę zbyt mocno się wciśnie, 
szczelina albo nie będzie wy-
starczająco gruba, albo wręcz 
nie będzie drożna. Sposobem 
na to jest rozpięcie pomiędzy 
krokwiami drutu lub żyłki, 
która uniemożliwi dociśnię-
cie wełny do wstępnego kry-
cia. Niestety, w dachu z dwie-
ma szczelinami nie można 
wykorzystać pełnej wysoko-
ści krokwi – grubość ocieple-
nia mieszczącego się pomię-
dzy krokwiami jest mniejsza 
o grubość szczeliny.

Co utrudnia 
wentylację?
Mały kąt nachylenia dachu. 
Dachy o mniejszych nachyle-
niach będą miały gorszą cyr-
kulację powietrza pod pokry-
ciem niż dachy o nachyleniach 
większych. Aby wspomóc wen-
tylację dachu o małym spadku, 
montuje się dachówki wenty-
lacyjne w połaciach.

Okna dachowe, lukarny i komi-
ny. Wszelkie elementy wystają-
ce ponad powierzchnię dachu 
przerywają szczelinę wentyla-
cyjną pod pokryciem. Dlate-
go przed i za takimi przeszko-
dami warto zamontować da-
chówki wentylacyjne. Dzięki 
temu zamiast jednego długie-
go i niedrożnego kanału two-
rzą się dwa krótsze i drożne.
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ile to kosztuje?
Akcesoria do wentylacji
ich rodzaj i liczba muszą być dopasowane do potrzeb konkretnego dachu, zarówno 
ze względu na jego kształt, jak i rodzaj wstępnego krycia, a także samo pokrycie.

 Grzebienie okapowe 
– „wróblówki”. Zapewniają 
odpowiedniej szerokości wlot 
powietrza do szczeliny pod 
pierwszym rzędem dachówek. 
Jednocześnie zabezpieczają 
go przed gryzoniami i ptakami. 
Montuje się je do łaty przy 
okapie. Warto wiedzieć, że 
w takim rozwiązaniu wlot 
między kontrłatami osłania się 
perforowaną taśmą okapową. 
Na rynku są też grzebienie 
z kratkami wentylacyjnymi, 
montowane do krokwi zamiast 
ostatniej łaty, które nie wymagają 
użycia taśmy okapowej.
Cena grzebienia okapu 
z kratką wentylacyjną: 8,19 zł 
za sztukę długości 1 m

Dach z niskoparoprzepuszczalną folią 
dachową i dwiema szczelinami

pokrycie dachowe

kontrłata

łata

niskoparoprzepuszczalna folia 
dachowa lub sztywne poszycie

krokiew

ocieplenie z wełny mineralnej 
(dwie warstwy) paroizolacja

płyty gipsowo-�
-kartonowe na ruszcie 
metalowym

szczelina 
wentylacyjna 
pomiędzy folią 
a pokryciem

pokrycie z dachówek ułożone �
na łatach i kontrłatach

ocieplenie z wełny 
mineralnej ułożone 
między krokwiami

niskoparoprzepuszczalna 
folia dachowa

płyty gipsowo-
-kartonowe 
na ruszcie 
metalowym

powietrze 
przepływające 
szczeliną pomiędzy 
folią a pokryciem

paroizolacja

szczelina wentylacyjna 
pomiędzy folią �
a ociepleniem

drut lub żyłka 
rozpięta 
między 
krokwiami powietrze 

przepływające 
szczeliną pomiędzy 
folią a ociepleniem

  wywietrzniki kalenicowe. 
Są potrzebne do wentylacji kalenicy. 
Przybija się je do łaty kalenicowej. 
Szczotki na brzegach takich 
wywietrzników uszczelniają styk pokrycia 
z gąsiorem, nie utrudniając wypływu 
powietrza.
Cena uszczelki wentylacyjnej kalenicy: 
19,43 zł za sztukę długości 1 m

 Taśmy kalenicowe.  
Układa się je zamiast wywietrzników 
kalenicowych – w środkowej części 

taśm są otwory, które umożliwiają 
wentylację. Można nimi również 

wykańczać narożniki dachów.
Cena taśmy kalenicowej w rolce 

długości 5 m: 29,69 zł/m
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 Lukarna może 
spowodować, że wentylacja 
połaci nie będzie działać. 
W takim przypadku przed 
oknem i za nim warto ułożyć 
dachówki wentylacyjne

kosze. Znajdują się między 
połaciami łączącymi się pod 
kątem mniejszym niż 180°. 
To dość kłopotliwe miejsca ze 
względu na konieczność jed-
noczesnego zapewnienia po-
kryciu szczelności i wentyla-
cji. Ponieważ niekiedy zbie-
rają wodę z naprawdę dużych 
połaci dachu, a i tu najczęściej 
wiatr wciska deszcz czy śnieg 
pod pokrycie, kosze powinny 
być przede wszystkim szczel-
ne. Dlatego między obróbką 
blacharską kosza a przycięty-
mi do kształtu dachu dachów-
kami stosuje się specjalne kli-
ny uszczelniające (odpowied-
nie elementy z gąbki), które 
w pewnym stopniu utrudniają 
dopływ powietrza pod pokry-
cie dachowe.

Okap. To miejsce szczegól-
nie zaniedbane przez deka-
rzy. Najczęściej spotykanym 
tu błędem jest nieprawidło-
we wyłożenie folii dachowej 
na pas nadrynnowy lub pod-
rynnowy i utworzenie w tym 
miejscu „basenu”.
  Monika Karda, 
  konsultacje Przemysław Spych,�
� doradca techniczny BRAAS, 
  zdjęcia BRAAS

Dachówki wentylacyjne. Wspomagają 
przepływ powietrza w szczelinie pod 
pokryciem. Montuje się je tam, gdzie 

przepływ ten jest utrudniony, na przykład 
przez okno czy komin. Takie dachówki są 
potrzebne również w dachach, w których 

powierzchnia otworów wentylacyjnych 
w okapie czy kalenicy jest zbyt mała albo 
ich w ogóle nie ma, na przykład w dachu 
wielospadowym. W dachu bez kalenicy jedynie one dają możliwość 

przewietrzania szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem.
Cena dachówki wentylacyjnej: 37,22 zł lub 42,94 zł za sztukę 

 Obróbkę kosza i pokrycie 
dachu uszczelnia się 
samoprzylepnymi klinami 
z pianki poliuretanowej. 
Struktura tego materiału 
chroni przed wdmuchiwaniem 
wody lub śniegu pod pokrycie, 
ale utrudnia wentylację

Dach z wysokoparoprzepuszczalną 
folią dachową i jedną szczeliną

pokrycie mocowane do łat

kontrłata

łata

wysokoparoprzepuszczalna 
folia dachowa

krokiew

ocieplenie z wełny mineralnej 
(dwie warstwy)

paroizolacja

płyty gipsowo-�
-kartonowe �
na ruszcie metalowym

szczelina 
wentylacyjna 
pomiędzy folią 
a pokryciem

pokrycie z dachówek 
ułożone na łatach 
i kontrłatach

ocieplenie z wełny 
mineralnej ułożone 
między krokwiami

wysokoparoprzepuszczalna 
folia dachowa

płyty gipsowo-
-kartonowe 
na ruszcie 
metalowym

powietrze 
przepływające 
szczeliną 
pomiędzy folią 
a pokryciem

paroizolacja


