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Podstawy prawne, normy i literatura
1. „Warunki techniczne” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity, 
Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami 
Dz.U. nr 33/2003, poz. 270, Dz.U. nr 109/2004, poz. 1156.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138.

3. PN-EN ISO 6946:2004 „Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

4. PN-EN ISO 14683:2001 „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy 
wsp. przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.

5. PN-EN 10456:2004 „Materiały i wyroby budowlane. Procedury 
określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.

6. PN-EN ISO 12524:2003 „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości 
cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.

7. PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

8. PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych 
pomieszczeń w budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.

9. PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 
zewnętrzne”.

10. PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 „Akustyka. Określenie sztywności 
dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach 
w budynkach mieszkalnych”. 

11. PN-EN ISO 717 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w bu-
dynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”. 
– 1:1999 „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych”.
– 2:1999 „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”.

12. PN-EN 12354 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości 
akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów”. 
– 1:2002 „Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między 

pomieszczeniami”.
– 2:2002 „Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między 

pomieszczeniami”.
– 3:2003 „Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przeni-

kających z zewnątrz”.
– 4:2003 „Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska”.
– 6:2005 „Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”.

13. PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

14. PN-EN 13501-1:2004 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 
i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień”.

15. PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania 
odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne 
i klasyfikacja”. 

16. PN-EN ISO 13778:2002 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe 
komponentów budowlanych i elementów budynków. Określanie 
temperatury powierzchni wewnętrznej w celu uniknięcia krytycznej 
temperatury powierzchni i kondensacja międzywarstwowa”.

17. PN-EN ISO 10077-1:2002 „Cieplne właściwości użytkowe okien, 
drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. 
Część 1: Metoda uproszczona”.

18. PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”.

19. PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

20. PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie właściwości przy przenikaniu pary wodnej”.

21. Dz.U. 1999 Nr 79 poz. 900 – Rozporządzenie ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z dnia 22 września 1999 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu 
energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.

24. Dz. U. 2000 Nr 62 poz. 719 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
4 lipca 2000 roku w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów 
i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 
niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych 
przy udziale tych środków.

– Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. 
Budownictwo tradycyjne”.

– Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród 
budowlanych i ich elementów”.

– Instrukcja ITB nr 406/2005 „Metody obliczania izolacyjności 
akustycznej miedzy pomieszczeniami wg PN-EN 12354-1:2002 
i PN-EN 12354-2:2002”. – Zawiera m.in. obliczanie poprawki K – wpływ 
bocznego przenoszenia dźwięku.

– Instrukcja ITB nr 345/1997 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń 
istniejących budynków mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym 
komunikacyjnym”.

– Instrukcja ITB nr 346/1997 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń 
akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących budynkach 
mieszkalnych”.

– Instrukcja ITB nr 341/1996 „Murowane ściany szczelinowe”.
– Instrukcja ITB nr 401/2004 „Przyporządkowanie określeniom 

występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji 
na ogień według PN - EN”.

– Ustawa z dnia 18.12.1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termo-
modernizacyjnych” Dz.U. nr 162/98, poz. 1121 ze zmianami.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego z załącznikami, 
Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – załącznik, 
Dz.U. nr 178/2004, poz. 1841.

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137.

Literatura fachowa
– „Budownictwo ogólne”, tom 1, 2, W. Żeńczykowski. 
– „Katalog stropodachów”, opracowany przez „BISTYP”, W-wa, 1985 r.
– „Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego 

i ogólnego”, B-1/91-COBP Budownictwa Ogólnego, W-wa, 1992 r.
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, tom 1, 2, 3, 4, Wydawnictwo ARKADY, W-wa, 1989 r.
– „Poradnik inżyniera i technika budowlanego”, tom 1, 2, 3, Wydawnictwo 

ARKADY, W-wa.
– „Poradnik kierownika budowy”, Wydawnictwo ARKADY, W-wa.
– „ABC pap bitumicznych. Poradnik dekarski”. Vdd Zjednoczenie Przemysłu 

Bitumicznych Pap Dachowych i Uszczelniających. Tłumaczenie z języka 
niemieckiego, 1996 r. 

– „Dachy zielone. Poradnik dekarski”. 
– „ABC der Bitumen-Bahnen Technische Regeln”. Praca zbiorowa, 

Koob & Partner, Mulheim/Ruhr, 1991 r. 
– „Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dachern mit 

Abdichtengen - Flachdachrichtline”. Verlagsgesellschaft Rudolf Muller 
GmbH, Stolberger Straße 84, 5000 Köln 41.

– „Atlas dachów – DACHY  SPADZISTE”. Autorzy : E.Schunck, H.J.Oster, 
R.Barthel, K.Kiessl. Wydawca – mdm Sp. z o.o Cieszyn, 2005 r.

– katalogi ROCKWOOL.
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Obliczenia i wymagania
OBLICZENIA WYMAGANIA

OCIEPLENIE

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Dla budynków budownictwa ogólnego ustalić kategorię zagrożenia ludzi 
od ZL I do ZL V. Przyjąć klasę odporności pożarowej budynku według rozdziału 2. 
Porównać uzyskaną w wyniku badań klasę odporności ogniowej projektowanej 
konstrukcji z podanymi obok wymaganiami.

wg „Warunków technicznych” – Rozporządzenie MI z 12.04.2002 r. wg „Warunków technicznych” – Rozporządzenie MI z 12.04.2002 r.

Stropodach (konstrukcja i oddzielenie przegrodą):

Konstrukcja od R15 do R30 z przegrodą od EI30 do EI60 [minut]
– z  różnych względów mogą być inne wymagania wg działu VI.

wg normy PN-B-02151-3:1999wg normy PN-B-02151-3:1999 oraz Instrukcji ITB 406/2005

Od dźwięków powietrznych przy widmie:
hałasów bytowych, komunikacji o V > 80 km/h:

R’A1= RA1 - Ka - 2 = Rw + C - Ka - 2 ≈ R’w + C - 2 [dB]
hałasów dyskotek, komunikacji w mieście:

R’A2 = RA2 - Ka - 2 = Rw + Ctr - Ka - 2 ≈ R’w + Ctr - 2 [dB]
gdzie oznaczenia wg normy [w dB]:

Rw  wartość uzyskana w laboratorium
C, Ctr widmowy wskaźnik adaptacyjny (najczęściej wartość ujemna)
Ka  poprawka - wpływ bocznego przenoszenia dźwięku wg ITB 406/2005

  Ka = 0 wg punktu 8. normy dla stropodachu lub konstrukcji poddasza
  Ka = od 1 do 9 wg II.2 ITB 406/2005 dla dolnego stropu poddasza z podłogą

2  zalecana normą korekta - spełniająca rolę wsp. bezpieczeństwa
R’w wskaźnik ważony - wartość wg dawnych badań i normy z 1987 r.

Od dźwięków uderzeniowych:
metodą uproszczoną dla warunków z załącznika E normy

L’n,w = Ln,w + Ki + 2 [dB]
L n,w wartość uzyskana w laboratorium
Ki od 0 do 4 wg tab. E-1 normy dla stropów

Stropodach z udziałem do 50% świetlików, okien itp.
od dźwięków zewnętrznych o poziomie A = 45 ÷ 75 [dB]

rozchodzących się w powietrzu:

 R’A2 lub R’A1  > 25 ÷ 45 [dB] dla części pełnej
 R’A2 lub R’A1  > 20 ÷ 35 [dB] dla samych okien

 Stropodach
od dźwięków zewnętrznych o poziomie A = 45 ÷ 75 [dB]

rozchodzących się w powietrzu:

R’A2 lub R’A1 > 30 ÷ 48 [dB]

wg normy PN-EN ISO 6946:2004 oraz PN-EN ISO 14683:2001

Współczynnik przenikania ciepła Uk [W/m2·K]

U k = U c + ΔU k  = U + ΔU + ΔU k
gdzie:  U – współczynnik przenikania ciepła przegrody

ΔU – wartość poprawek (nieszczelności i mostki punktowe)
ΔUk – wartość dodatku na mostki liniowe według normy

ΔU k  =Σ (Yk · l k) / A
gdzie:  Yk – współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego

lk – długość k-tego mostka liniowego w metrach
A – powierzchnia netto przegrody w m2, np. bez okna, wieńca

Opór cieplny warstwy R [m2·K/W]

R= d grubość warstwy [m]

λobl obliczeniowy wsp. przewodzenia ciepła [W/m·K]

Opór cieplny przegrody RT [m2·K/W]

RT = Rse + ΣR + Rsi + Rg
gdzie wg normy w [m2·K/W]:

Rse + Rsi = 0,14  – dla stropodachu, połaci dachowych
Rse + Rsi = 0,17  – dla ścian
Rg    – opór gruntu lub warstwy powietrza

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/m2·K]

ENERGOOSZCZĘDNE
wg normy PN-B-02025:1999/AT1:2000

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania
na ciepło do ogrzewania E [kWh/m3 rok]
Przyjmując dla przegrody z ociepleniem wartość oporu:

6,0    dla stropodachu lub poddasza
5,0    dla ścian zewnętrznych     
3,0    dla podłogi na gruncie
2,0    dla stropu nad piwnicą

Stropodach i poddasze

NOWE

Uk < Uk(max) [W/m2·K]

Nowe obiekty budownictwa
Uk(max) [W/m2·K]

ti £ 8°C 8°C < ti£ 16°C ti > 16°C
ogólnego - 0,50 0,30
produkcyjnego 0,70 0,50 0,30

Uwaga! Ocieplenie nowego stropodachu lub poddasza winno być energooszczędne,
a przynajmniej nie gorsze niż w przypadku obiektu termomodernizowanego.

TERMOMODERNIZOWANE
wg Dz. U. nr 79/99, poz. 900

 Rk ≥ Rmin = 4,50 [m2·K/W]

czyli: Uk ≤ 0,22 [W/m2·K]

ENERGOOSZCZĘDNE
wg Dz.U. nr 62/2000, poz. 719

przyjąć:  Rk > Rmin = 6,00 [m2·K/W]

czyli:  Uk £ 0,15 [W/m2·K]

i sprawdzić warunek:  E < 0,85 E0 = 0,85 (od 29 do 37,4) [kWh/m3 rok]

wg „Warunków technicznych” – Rozporządzenie MI z 12.04.2002 r.
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Zastosowania podstawowych produktów ROCKWOOL w budownictwie
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Ściany fundamentowe
Podłogi z podkładem  
na gruncie i stropie
Podłogi na legarach  
na gruncie i stropie
Ściany dwuwarstwowe  
z elewacją z tynku
Ściany trójwarstwowe
Ściany z elewacją z paneli,  
np. blacha, siding, deski
Ściany z elewacją  
z kamienia, szkła
Ściany o konstrukcji  
szkieletowej
Ściany osłonowe

Ściany działowe
Stropy masywne nad  
nieogrzewanymi pomieszczeniami
Stropy drewniane

Sufity podwieszone

Poddasza użytkowe
Stropodachy wentylowane 
i poddasza nieużytkowe
Dachy płaskie

Tarasy

Płyty warstwowe

Ekrany akustyczne

3. Podłoga na gruncie
, gr. 10 cm

1. Stropodach
, gr 18 cm lub , gr 18 cm

2

1

3

 do rozwiązań o podwyższonych wymaganiach akustycznych  wg potrzeb cieplno-wilgotnościowych

Do systemowych rozwiązań dostępne są akcesoria, np. elementy rusztu, łączniki, listwy, itp.

Dom Energooszczędny

2. Ściana z kaset stalowych
 gr. 9-15 cm

lub 

lub 
albo  
gr. 11-16 cm
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Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej 
– warstwy mocowane łącznikami

2.2.1

1 Blacha trapezowa

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 Ocieplenie MONROCK MAX, gr. 18 cm

4 Papa podkładowa 
mocowana mechanicznie

5 Papa wierzchnia termozgrzewalna

6 Ściana osłonowa zaizolowana
STALROCK MAX, gr. 14 cm

1

5

4

3

2

6

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K], czyli bez poprawek ΔU i dodatku na mostki liniowe ΔUk

Grubość ocieplenia [cm] dachu płaskiego 8 10 12 15 18 20

- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa mocowana 
 mechanicznie do wełny
- Płyta MONROCK MAX
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Blacha trapezowa

0,47 0,38 0,32 0,26 0,22 0,19

- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa mocowana 
 mechanicznie do wełny
- Płyta DACHROCK MAX
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Blacha trapezowa

0,48 0,39 0,33 0,26 0,22 0,20

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Uwagi do obliczeń termicznych
 Minimalna grubość DACHROCK MAX lub MONROCK MAX na blasze 
trapezowej.
 W praktyce nie jest na ogół możliwe, aby styk płyt DACHROCK MAX 
(MONROCK MAX) zawsze układać na pasach górnych, ponieważ wymiary 
profili trapezowych w poprzek do kierunku sprężystości nie zgadzają się 
z wymiarami płyt izolacyjnych. Dlatego też styki płyt leżą często ponad 
zagłębieniami rowków (pasy spodnie profili trapezowych). Aby uniknąć 
załamania płyt izolacyjnych w miejscu styku nad pasem spodnim profila 
trapezowego, należy uwzględnić minimalne zalecane grubości płyt izola-
cyjnych podane w poniższej tabeli.

UWAGA! 
Wymagana minimalna grubość płyt DACHROCK MAX (MONROCK MAX) 
na blachach trapezowych jest warunkiem dodatkowym. Sprawdza się go 
niezależnie od wykonanych obliczeń cieplnych na współczynnik przenikania 
ciepła U.

Klasyfikacja dachów płaskich 
na pod sta wie zaleceń wykonawczych UEAtc

Podział dachów w zależności od dostępności DACHROCK 
MAX

MONROCK 
MAX

Dachy, na których jest wymagany dostęp do specjalnych urzą-
dzeń celem ich napraw, np. klimatyzatory bezobsługowe
Dachy, na których jest wymagany dostęp tylko z uwagi na potrze-
bę napraw pokrycia lub przeglądów systemów odwodnienia
Dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy 
w czasie eksploatacji, np. codzienna konserwacja sprzętu 
klimatyzacyjnego lub filtrów*
Dachy, na których dopuszcza się ruch pieszy, np. dachy będące 
jednocześnie tarasami lub okresowo wykorzystywane jako 
tarasy lub drogi komunikacyjne

Dachy zielone

* Dopuszcza się wykonanie dachu z płyty MONROCK MAX, przy czym szlaki komunikacyjne 
należy wykonać z płyty DACHROCK MAX.

Podział dachów 
w zależności od wielkości spadku

DACHROCK 
MAX

MONROCK 
MAX

Dachy ze spadkiem 0% 
- dopuszcza się powstawanie zastoisk wody opadowej
Dachy balastowe z systemem odwadniania 
- o spadku powyżej 0%
Dachy z dobrym systemem odwodnienia, w tym takie, 
w których spadek nie pozwala na zastosowanie balastowania

Odległość między profilami blachy trapezowej Lw [mm] zgodnie z rysunkiem 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180
Wymagana grubość ocieplenia S DACHROCK MAX (MONROCK MAX) [mm] 50 60 60 60 70 80 80 80 90 90

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,08 [W/m2·K]

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

ΔUf Łączniki - przyjęto do obliczeń 4 szt./m2 0,02
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pokrycia dachowe układane na płytach MONROCK MAX, 
MONROCK MAX ICOBIT 
lub DACHROCK MAX (mocowane mechnicznie)*
Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne
* Papy polimero-bitumiczne dzieli się na:
– elastomero-bitumiczne (modyfikowane SBS styren-butadien-styren),
– plastomero-bitumiczne (modyfikowane APP ataktyczny polipropylen).
** Papy podkładowe stosowane do montażu mechanicznego muszą zostać 

przebadane pod kątem przydatności do takich zastosowań i posiadać 
odpowiednie zapisy w Aprobacie Technicznej.

** Zalecane papy wierzchnie na osnowach:
– poliestrowej o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5cm,
– z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym,
– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych lub poliestrowo-

szklanych można stosować jako warstwę wierzchnią papy nawierzch-
niowe, polimerowo-bitumiczne wierzchniego krycia, termozgrzewalne 
na osnowie z welonu szklanego.

* W klimacie polskim papy modyfikowane SBS są odporniejsze na ujemne 
temperatury. Można je układać nawet w zimie.

** Możliwe są do zastosowania papy na innych osnowach, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii od producenta papy.

Membrany jednopowłokowe PVC
Membrana dachowa PVC wytwarzana jest metodą kalandrowania. Podsta-
wowym surowcem jest PVC (polichlorek winylu) 50% oraz wypełniacze, 
plastyfikatory, stabilizatory promieni UV, pigmenty oraz inne środki uodpar-
niające. Membranę PVC stosuje się w następujących technologiach:
– mocowana mechanicznie i klejona na zimno,
– dachu zielonego,
– warstwy balastowej (obciążającej), np. z kruszywa, płyt chodnikowych,
– mocowana mechanicznie i zgrzewana gorącym powietrzem.

Membrany EPDM
Membrana EPDM wytwarzana jest z kauczuku syntetycznego, produkowana 
na bazie produktów rafinacji ropy naftowej – etylenu i propylenu.

Membranę EPDM stosuje się w następujących technologiach:
– mocowana mechanicznie i klejona na zimno,
– dachu zielonego,
– warstwy balastowej (obciążającej), np. z kruszywa, płyt chodnikowych,
– mocowania mechanicznego za pomocą łączników.

Szczegółowe informacje na temat pokryć dachowych oraz technologii ich za-
stosowania na wełnie ROCKWOOL są dostępne u producentów materiałów. 

Technologia wykonania
Rozwiązanie z dwuwarstwowym pokryciem papowym

Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Układamy luzem Folię paroizolacyjną ROCKWOOL 
na blasze trapezowej na zakładkę ok. 10 cm.

Folia paroizolacyjna 
ROCKWOOL

2 Sklejamy folię taśmą samoprzylepną. Taśma PE 
samoprzylepna

3

Układamy luzem płyty DACHROCK MAX (MONROCK 
MAX) na Folii paroizolacyjnej ROCKWOOL. Dosuwamy 
płyty starannie jedna do drugiej. Poszczególne rzędy 
układamy na mijankę.

Dachowa płyta 
DACHROCK MAX 
(MONROCK MAX)

4 Układamy luzem papę podkładową na płytach 
DACHROCK MAX (MONROCK MAX).

Papa podkładowa

5

Mocujemy jednocześnie papę z płytami izolacyjnymi oraz 
folię do blachy za pomocą łączników. Łączniki umieszcza-
my w miejscu zakładki papy w rozstawie uzależnionym od 
strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania, głównie 
na dużych dachach, stosujemy urządzenie do automa-
tycznego wkręcania łączników, tzw. kombajn.

Łączniki mecha-
niczne do izolacji 
dachowych

6  Zgrzewamy papę podkładową na szerokości zakładki Papa podkładowa

7 Zgrzewamy papę wierzchnią do podkładowej na całej 
szerokości.

Papa wierzchnia 
z dwuwarstwowe-
go systemu pokry-
cia papowego

Łączniki do mocowania mechanicznego
Rodzaje łączników
–  łącznik ze stali nierdzewnej z podkładką dociskową (płytka stalowa 

pokryta alucynkiem),
–  łącznik z har towanej stali węglowej zabezpieczonej przed korozją 

z podkładką dociskową,
–  łącznik teleskopowy z tuleją plastikową.

Ilość łączników

Konieczność zastosowania łączników i ich rozmieszczenie na połaci dachu 
powinny wynikać z obliczeń statycznych. Przykładowo popularnym rozwią-
zaniem w Niemczech jest: 3 łączniki na 1 m2 w strefie środkowej dachu, 
6 łączników w strefie brzegowej dachu, 9 łączników w strefie narożnej.

Informacje dodatkowe
Prosimy sprawdzić informacje o wytrzymałości mechanicznej łączników 
oraz zalecenia producentów łączników odnośnie doboru odpowiedniego 
łącznika w zależności od rodzaju podłoża dachowego.

UWAGA:
1. Długość łącznika dobiera się w zależności od grubości izolacji 

ROCKWOOL.
2. Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu, ilość i rozmieszczenie 
łączników na dachu.

3. Kształt łączników, ilość i ich rozmieszczenie na dachu powinny być 
wpisane w projekcie technicznym.

Paroizolacja
W pomieszczeniach przy ciśnieniu cząstkowym pary wodnej od 12 do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp.) należy stosować paroizolację. Nad pomieszczeniami, 
w których ciśnienie pary wodnej przekracza 21 hPa, należy wykonać stro-
podachy wentylowane dwudzielne (łaźnie, garbarnie itp.).

Jako paroizolację używa się:
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną,
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną niezapalną,
– papę polimero-bitumiczną,
– papę z wkładką z folii aluminiowej (baseny kryte),
– folię aluminiową zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego (baseny kryte).

UWAGA:
1. Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu i grubości Folii paroizo-

lacyjnej ROCKWOOL.
2.  Typ folii i wymagana grubość powinny być wpisane w projekcie technicznym.

WENTYLOWANIE – ODPOWIETRZANIE
Należy przewidzieć możliwość odpowietrzenia stropodachów niewentylo-
wanych nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej od 11 do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp).
Układ odpowietrzający stropodachu uzyskuje się przez stosowanie np. me-
chanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego ukształtowania obróbek 
blacharskich oraz przez montaż kominków wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30-55 m² powierzchni dachu. Wysokość 
kominka powinna wynosić co najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

a

b

a/8

a
a/8

a/
2

b
a/

2

Obszar brzegowy

Obszar narożnikowy

dla b < 1,5 a dla b > 1,5 a
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Wiz. 221.1. Układanie Folii paroizolacyjnej ROCKWOOL na blasze 
trapezowej

Wiz. 221.2. Układanie płyt MONROCK MAX na sucho

Wiz. 221.3. Papa podkładowa mocowana mechanicznie Wiz. 221.4. Zgrzewanie papy wierzchniej do papy podkładowej

Wiz. 221.5. Gotowy dach
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Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej 
w systemie MONROCK ICOBIT – warstwy klejone

2.2.2

1 Blacha trapezowa

2 Papa paroizolacyjna termozgrzewalna 
lub samoprzylepna

3
System MONROCK ICOBIT, gr. 18 cm; 
płyty przyklejone do paroizolacji 
klejem bitumicznym na zimno KB-MONROCK

4 Papa podkładowa termozgrzewalna zgrzewana 
bezpośrednio do wełny MONROCK MAX ICOBIT

5 Papa wierzchnia termozgrzewalna

6 Ocieplenie MONROCK MAX, gr. 10 cm 
(jako izolacja pionowa attyki)

1

5

4

3

2

6

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K], czyli bez poprawek ΔU i dodatku na mostki liniowe ΔUk

Grubość ocieplenia [cm] dachu płaskiego 8 10 12 15 18 20
- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa zgrzewana bezpośred-

nio do wełny pokrytej warstwą bitumu
- Płyta MONROCK MAX ICOBIT przyklejona 

do betonu klejem KB-MONROCK
- Preparat gruntujący
- Podłoże betonowe

0,47 0,38 0,32 0,26 0,22 0,19

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Podział dachów ze względu na wymagania

Standardowe
–  izolacja przed wpływem warunków zewnętrznych (opady, różnice tem-

peratur, hałas, zagrożenie ogniowe),
–  konstrukcyjne (miejsce do zamocowania odpowiednich urządzeń: klima-

tyzatory, wentylatory, filtry, systemy zabezpieczeń ppoż., doświetlenie).

Specjalne
– komunikacyjne (dach jako taras, droga ewakuacyjna, parking, ciąg pieszy),
–  ekologiczne – rekreacyjne (dachy zielone).

Klasyfikacja dachów płaskich na pod sta wie zaleceń wykonawczych UEAtc

Podział dachów w zależności od dostępności DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy, na których jest wymagany dostęp do specjalnych urządzeń celem ich napraw, 
np. klimatyzatory bezobsługowe
Dachy, na których jest wymagany dostęp tylko z uwagi na potrzebę napraw pokrycia 
lub przeglądów systemów odwodnienia
Dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, 
np. codzienna konserwacja sprzętu klimatyzacyjnego lub filtrów*
Dachy, na których dopuszcza się ruch pieszy, np. dachy będące jednocześnie tarasami 
lub okresowo wykorzystywane jako tarasy lub drogi komunikacyjne
Dachy zielone

* Dopuszcza się wykonanie dachu z płyty MONROCK MAX, przy czym szlaki komunikacyjne należy wykonać z płyty DACHROCK MAX.

Podział dachów w zależności od wielkości spadku DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy ze spadkiem 0% – dopuszcza się powstawanie zastoisk wody opadowej
Dachy balastowe z systemem odwadniania – o spadku powyżej 0%
Dachy z dobrym systemem odwodnienia, w tym takie, 
w których spadek nie pozwala na zastosowanie balastowania

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka li-
niowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,06 [W/m2·K]
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pokrycia dachowe zgrzewane bezpośrednio 
do płyt MONROCK MAX ICOBIT*
a) Pokrycia dwuwarstwowe:

– papa podkładowa asfaltowa na osnowie zapewniającej siłę zrywającą 
(na pasku o szerokości 5 cm) minimum 600 N,

– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych i szklanych 
można stosować jako warstwę wierzchnią papy nawierzchniowe, 
polimerowo-bitumiczne wierzchniego krycia, termozgrzewalne 
na osnowach z poliestru o sile zrywającej min. 600 N/5 cm,

– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych można stosować 
jako warstwę wierzchnią papy nawierzchniowe, polimerowo-bitumiczne 
wierzchniego krycia, termozgrzewalne na osnowie z welonu szklanego,

b) Pokrycia jednowarstwowe:
– papy polimerowo-bitumiczne na osnowach poliestrowo-szklanych przezna-

czone do pokryć jednowarstwowych układanych metodą zgrzewania.

UWAGA:
Papy na osnowie z welonu szklanego lub tektury posiadają siłę zrywającą 
średnio 3-krotnie niższą od pap wymienionych wyżej. Papy te ulegają łatwemu 
uszkodzeniu podczas układania. Nie zaleca się stosować tych pap w systemie 
MONROCK z uwagi na niebezpieczeństwo przerwania lub uszkodzenia.
* Możliwe są do zastosowania papy na innych osnowach, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii od producenta papy.

Zużycie kleju w systemie MONROCK ICOBIT

Warstwa 
klejenia

Sposób 
nanoszenia kleju

Jednostka 
zużycia

Zużycie kleju
obszar 
środkowy

obszar 
brzegowy

obszar 
narożnikowy

Wełna 
do podłoża

Pasmowo 
- pasek szerokości 

8 cm

kg/m2 0,6 0,8 1,2
liczba pasów 
na 1 m szer. 3 4 6

Punktowo (placki) 
w pięciu miejscach 
na płycie (narożniki 

oraz środek)

kg/m2 0,6 0,8 1,2

Całkowite zużycie kg/m2 0,6 0,8 1,2

technologia wykonania
Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Zgrzewamy papę paroizolacyjną do blachy trapezowej (do gór-
nych fal trapezu) lub przyklejamy papę samoprzylepną.

Papa paroizolacyjna 
lub papa samoprzylepna

2

Przyklejamy płyty izolacyjne. W tym celu nakładamy klej 
mechanicznie na podłoże pasmowo za pomocą maszyny 
do dystrybucji kleju (pneumatycznie). Drugim sposobem 
nakładania kleju jest wyciskarka ręczna, którą rozprowa-
dzamy klej pasmowo. Trzecim sposobem nakładamy na 
płytę pięć placków kleju – cztery w narożach i jeden na 
środku. Ilość pasków kleju na 1 m szerokości kleju zależy 
od strefy dachu. W strefie środkowej klej nanosimy na 
ok. 25% powierzchni płyty, w strefie brzegowej – 35%, 
w strefie narożnej – na ok. 50% powierzchni płyty.

– płyta MONROCK MAX 
ICOBIT

– klej bitumiczny na zimno  
KB-MONROCK

3

Po naniesieniu kleju przyklejamy płytę do podłoża. Płytę 
dociskamy po ok. 15 minutach od nałożenia kleju. Jest 
to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych 
zawartych w kleju. Dosuwamy starannie jedną płytę do 
drugiej, tak aby uniknąć mostków termicznych.

– płyta MONROCK MAX 
ICOBIT

– klej bitumiczny na zim-
no KB-MONROCK

4 Zgrzewamy papę podkładową do płyty 
MONROCK MAX ICOBIT oraz między sobą na zakładkę.

Papa podkładowa 
z dwuwarstwowego 
systemu pokrycia

5 Zgrzewamy papę wierzchnią do papy podkładowej 
na całej szerokości.

Papa wierzchnia 
termo zgrzewalna 
z dwuwarstwowego 
systemu pokrycia

PAROIZOLACJA
a) Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne, samoprzylepne lub inne 

polecane przez producentów pokryć dachowych jako paroizolacyjne,
b)  Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne z wkładką z folii aluminiowej.

Łączniki mechaniczne
Dla podwyższenia jakości połączenia warstw izolacyjnych dachu, 
w strefie brzegowej oraz narożnej (strefa, gdzie ssanie wiatru jest najwięk-
sze), zaleca się dodatkowo łączniki mechaniczne w ilościach podanych 
na str. 8.
 
Gruntowanie
W przypadku zastosowania systemu MONROCK w izolowaniu nowego da-
chu z blachy trapezowej, w którym nie stosujemy paroizolacji z papy, blachę 
pokrywa się jednokrotnie preparatem do gruntowania oferowanym przez 
producentów pokryć dachowych (często produkt pod nazwą primer).

UWAGA: 
Możliwe jest alternatywnie zastosowanie:
– klejenia na zimno z użyciem płyt DACHROCK MAX (MONROCK MAX) 

oraz pap samoprzylepnych (jako paroizolacji oraz papy podkładowej),
– klejenia na gorąco z użyciem płyt DACHROCK MAX (MONROCK MAX).

WENTYLOWANIE – ODPOWIETRZANIE
Należy przewidzieć możliwość odpowietrzenia stropodachów niewentylo-
wanych nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej od 11  do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp).
Układ odpowietrzający stropodachu uzyskuje się przez stosowanie np. me-
chanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego ukształtowania obróbek 
blacharskich oraz przez montaż kominków wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30-55 m² powierzchni dachu. Wysokość 
kominka powinna wynosić co najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

UWAGA:
Technologia wykonania oraz informacje o zużyciu kleju umieszczone są 
w instrukcji stosowania na puszce kleju KB-MONROCK. Średnie zużycie 
kleju dla obu warstw klejenia wynosi łącznie 0,8 kg/m².
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Wiz. 222.1. Papa paroizolacyjna zgrzewana do blachy trapezowej Wiz. 222.2. Płyty MONROCK MAX ICOBIT przyklejane do podłoża klejem 
bitumicznym na zimno

Wiz. 222.3. Papa podkładowa zgrzewana bezpośrednio do płyt 
MONROCK MAX ICOBIT

Wiz. 222.4. Papa wierzchnia zgrzewana do papy podkładowej

Wiz. 222.5. Gotowy dach
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Ocieplenie dachu płaskiego na stropie betonowym 
– warstwy mocowane łącznikami

2.2.3

1 Strop masywny

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 Ocieplenie MONROCK MAX, gr. 18 cm

4 Papa podkładowa 
mocowana mechanicznie

5 Papa wierzchnia termozgrzewalna

6 Ocieplenie MONROCK MAX, gr. 10 cm
(jako izolacja pionowa attyki)

1

5

4

3

2

6

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K], czyli bez poprawek ΔU i dodatku na mostki liniowe ΔUk

Grubość ocieplenia [cm] dachu płaskiego 8 10 12 15 18 20
- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa mocowana łącznika-

mi do podłoża betonowego
- Płyta MONROCK MAX
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Podłoże betonowe

0,44 0,36 0,31 0,25 0,21 0,19

- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa mocowana łącznika-

mi do podłoża betonowego
- Płyta DACHROCK MAX
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Podłoże betonowe

0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Podział dachów ze względu na wymagania
Standardowe
–  izolacja przed wpływem warunków zewnętrznych (opady, różnice 

temperatur, hałas, zagrożenie ogniowe),

–  konstrukcyjne (miejsce do zamocowania odpowiednich urządzeń: klima-
tyzatory, wentylatory, filtry, systemy zabezpieczeń ppoż., doświetlenie).

Specjalne
– komunikacyjne (dach jako taras, droga ewakuacyjna, parking, ciąg pieszy),
– ekologiczne – rekreacyjne (dachy zielone).

Klasyfikacja dachów płaskich na pod sta wie zaleceń wykonawczych UEAtc

Podział dachów w zależności od dostępności DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy, na których jest wymagany dostęp do specjalnych urządzeń celem ich napraw, 
np. klimatyzatory bezobsługowe
Dachy, na których jest wymagany dostęp tylko z uwagi na potrzebę napraw pokrycia 
lub przeglądów systemów odwodnienia
Dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, 
np. codzienna konserwacja sprzętu klimatyzacyjnego lub filtrów*
Dachy, na których dopuszcza się ruch pieszy, np. dachy będące jednocześnie tarasami 
lub okresowo wykorzystywane jako tarasy lub drogi komunikacyjne
Dachy zielone

* Dopuszcza się wykonanie dachu z płyty MONROCK MAX, przy czym szlaki komunikacyjne należy wykonać z płyty DACHROCK MAX.

Podział dachów w zależności od wielkości spadku DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy ze spadkiem 0% – dopuszcza się powstawanie zastoisk wody opadowej
Dachy balastowe z systemem odwadniania – o spadku powyżej 0%
Dachy z dobrym systemem odwodnienia, w tym takie, 
w których spadek nie pozwala na zastosowanie balastowania

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,08 [W/m2·K]

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

ΔUf Łączniki - przyjęto do obliczeń 4 szt./m2 0,02
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pokrycia dachowe układane na płytach 
MONROCK MAX, MONROCK MAX ICOBIT 
lub DACHROCK MAX (mocowane mechnicznie)*
Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne
* Papy polimero-bitumiczne dzieli się na:
– elastomero-bitumiczne (modyfikowane SBS styren-butadien-styren),
– plastomero-bitumiczne (modyfikowane APP ataktyczny polipropylen).
** Papy podkładowe stosowane do montażu mechanicznego muszą zostać 

przebadane pod kątem przydatności do takich zastosowań i posiadać 
odpowiednie zapisy w Aprobacie Technicznej.

** Zalecane papy wierzchnie na osnowach:
– poliestrowej o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5cm,
– z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym,
– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych lub poliestrowo-

szklanych można stosować jako warstwę wierzchnią papy nawierzch-
niowe, polimerowo-bitumiczne wierzchniego krycia, termozgrzewalne 
na osnowie z welonu szklanego.

* W klimacie polskim papy modyfikowane SBS są odporniejsze na ujemne 
temperatury. Można je układać nawet w zimie.

** Możliwe są do zastosowania papy na innych osnowach, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii od producenta papy.

Membrany jednopowłokowe PVC
Membrana dachowa PVC wytwarzana jest metodą kalandrowania. Podsta-
wowym surowcem jest PVC (polichlorek winylu) 50% oraz wypełniacze, 
plastyfikatory, stabilizatory promieni UV, pigmenty oraz inne środki uodpar-
niające. Membranę PVC stosuje się w następujących technologiach:
– mocowana mechanicznie i klejona na zimno,
– dachu zielonego,
– warstwy balastowej (obciążającej), np. z kruszywa, płyt chodnikowych,
– mocowana mechanicznie i zgrzewana gorącym powietrzem.

Membrany EPDM
Membrana EPDM wytwarzana jest z kauczuku syntetycznego, produkowana 
na bazie produktów rafinacji ropy naftowej – etylenu i propylenu.

Membranę EPDM stosuje się w następujących technologiach:
– mocowana mechanicznie i klejona na zimno,
– dachu zielonego,
– warstwy balastowej (obciążającej), np. z kruszywa, płyt chodnikowych,
– mocowania mechanicznego za pomocą łączników.

Szczegółowe informacje na temat pokryć dachowych oraz technologii ich za-
stosowania na wełnie ROCKWOOL są dostępne u producentów materiałów. 

Technologia wykonania
Rozwiązanie z dwuwarstwowym pokryciem papowym

Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Układamy luzem Folię paroizolacyjną ROCKWOOL na war-
stwie betonowej na zakładkę o szerokości ok. 10 cm.

Folia paroizolacyj-
na ROCKWOOL

2 Sklejamy folię taśmą samoprzylepną. Taśma PE 
samoprzylepna

3

Układamy luzem płyty DACHROCK MAX (MONROCK 
MAX) na Folii paroizolacyjnej ROCKWOOL. Dosuwamy 
płyty starannie jedna do drugiej. Poszczególne rzędy 
układamy na mijankę.

Dachowa płyta 
DACHROCK MAX 
(MONROCK MAX)

4 Układamy luzem papę podkładową na płytach 
DACHROCK MAX (MONROCK MAX).

Papa podkładowa

5

Mocujemy jednocześnie papę z płytami izolacyjnymi oraz 
folię do blachy za pomocą łączników. Łączniki umieszcza-
my w miejscu zakładki papy w rozstawie uzależnionym od 
strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania, głównie 
na dużych dachach, stosujemy urządzenie do automa-
tycznego wkręcania łączników, tzw. kombajn.

Łączniki mecha-
niczne do izolacji 
dachowych

6  Zgrzewamy papę podkładową na szerokości zakładki Papa podkładowa

7 Zgrzewamy papę wierzchnią do podkładowej na całej 
szerokości.

Papa wierzchnia 
z dwuwarstwowe-
go systemu pokry-
cia papowego

Łączniki do mocowania mechanicznego
Rodzaje łączników
–  łącznik ze stali nierdzewnej z podkładką dociskową (płytka stalowa po-

kryta alucynkiem),
– łącznik z har towanej stali węglowej zabezpieczonej przed korozją 

z podkładką dociskową,
– łącznik teleskopowy do betonu składający się z wkręta, kołka plastiko-

wego oraz koszulki rozporowej osadzonej w podłożu betonowym,
– łącznik teleskopowy do cienkościennych płyt betonowych skłądających 

się z wkręta oraz kołka plastikowego.

Ilość łączników

Konieczność zastosowania łączników i ich rozmieszczenie na połaci dachu 
powinny wynikać z obliczeń statycznych. Przykładowo popularnym roz-
wiązaniem w Niemczech jest: 3 łączniki na 1 m2 w strefie środkowej dachu, 
6 łączników w strefie brzegowej dachu, 9 łączników w strefie narożnej.

Informacje dodatkowe
Prosimy sprawdzić informacje o wytrzymałości mechanicznej łączników 
oraz zalecenia producentów łączników odnośnie doboru odpowiedniego 
łącznika w zależności od rodzaju podłoża dachowego.

UWAGA:
1. Długość łącznika dobiera się w zależności od grubości izolacji ROCKWOOL.
2. Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu, ilość i rozmieszczenie 
łączników na dachu.

3. Kształt łączników, ilość i ich rozmieszczenie na dachu powinny być wpi-
sane w projekcie technicznym.

Paroizolacja
W pomieszczeniach przy ciśnieniu cząstkowym pary wodnej od 12 do  21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp.) należy stosować paroizolację. Nad pomieszczeniami, 
w których ciśnienie pary wodnej przekracza 21 hPa, należy wykonać stro-
podachy wentylowane dwudzielne (łaźnie, garbarnie itp.).
Jako paroizolację używa się:
- Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną,
- Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną niezapalną,
- papę polimero-bitumiczną,
- papę z wkładką z folii aluminiowej (baseny kryte),
- folię aluminiową zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego (baseny kryte).

UWAGA:
1. Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu i grubości Folii paroizo-

lacyjnej ROCKWOOL.
2.  Typ folii i wymagana grubość powinny być wpisane w projekcie tech-

nicznym.

WENTYLOWANIE – ODPOWIETRZANIE
Należy przewidzieć możliwość odpowietrzenia stropodachów niewentylo-
wanych nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej od 11 do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp).
Układ odpowietrzający stropodachu uzyskuje się przez stosowanie np. me-
chanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego ukształtowania obróbek 
blacharskich oraz przez montaż kominków wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30-55 m² powierzchni dachu. Wysokość 
kominka powinna wynosić co najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

a

b

a/8

a
a/8

a/
2

b
a/

2

Obszar brzegowy

Obszar narożnikowy

dla b < 1,5 a dla b > 1,5 a
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Wiz. 223.1. Układanie Folii paroizolacyjnej ROCKWOOL na podłożu 
betonowym

Wiz. 223.2. Układanie płyt MONROCK MAX na sucho

Wiz. 223.3. Papa podkładowa mocowana mechanicznie Wiz. 223.4. Zgrzewanie papy wierzchniej do papy podkładowej

Wiz. 223.5. Gotowy dach
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Ocieplenie dachu płaskiego na stropie betonowym 
w systemie MONROCK ICOBIT – warstwy klejone

2.2.4

1 Strop masywny

2 Preparat gruntujący 
lub papa paroizolacyjna

3
System MONROCK ICOBIT, gr. 18 cm
Płyty MONROCK MAX ICOBIT 
przyklejone klejem bitumicznym na zimno 

4 Papa podkładowa zgrzewana 
bezpośrednio do wełny

5 Papa wierzchnia termozgrzewalna

6 MONROCK MAX ICOBIT, gr. 10 cm 
(jako izolacja pionowa attyki)

6

1

5

4

3

2

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K], czyli bez poprawek ΔU i dodatku na mostki liniowe ΔUk

Grubość ocieplenia [cm] dachu płaskiego 8 10 12 15 18 20
- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa zgrzewana bezpośred-

nio do wełny pokrytej warstwą bitumu
- Płyta MONROCK MAX ICOBIT przyklejona 

do betonu klejem KB-MONROCK
- Papa paroizolacyjna zgrzana do blachy
- Blacha trapezowa

0,44 0,36 0,31 0,25 0,21 0,19

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Podział dachów ze względu na wymagania

Standardowe
–  izolacja przed wpływem warunków zewnętrznych (opady, różnice tem-

peratur, hałas, zagrożenie ogniowe),
– konstrukcyjne (miejsce do zamocowania odpowiednich urzą-

dzeń: klimatyzatory, wentylatory, filtry, systemy zabezpieczeń ppoż., 
doświetlenie).

Specjalne
– komunikacyjne (dach jako taras, droga ewakuacyjna, parking, 

ciąg pieszy),
– ekologiczne – rekreacyjne (dachy zielone).

Klasyfikacja dachów płaskich na pod sta wie zaleceń wykonawczych UEAtc

Podział dachów w zależności od dostępności DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy, na których jest wymagany dostęp do specjalnych urządzeń celem ich napraw, 
np. klimatyzatory bezobsługowe
Dachy, na których jest wymagany dostęp tylko z uwagi na potrzebę napraw pokrycia 
lub przeglądów systemów odwodnienia
Dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, 
np. codzienna konserwacja sprzętu klimatyzacyjnego lub filtrów*
Dachy, na których dopuszcza się ruch pieszy, np. dachy będące jednocześnie tarasami 
lub okresowo wykorzystywane jako tarasy lub drogi komunikacyjne
Dachy zielone

* Dopuszcza się wykonanie dachu z płyty MONROCK MAX, przy czym szlaki komunikacyjne należy wykonać z płyty DACHROCK MAX.

Podział dachów w zależności od wielkości spadku DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy ze spadkiem 0% – dopuszcza się powstawanie zastoisk wody opadowej
Dachy balastowe z systemem odwadniania – o spadku powyżej 0%
Dachy z dobrym systemem odwodnienia, w tym takie, 
w których spadek nie pozwala na zastosowanie balastowania

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,06 [W/m2·K]

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pokrycia dachowe zgrzewane bezpośrednio 
do płyt MONROCK MAX ICOBIT*
a) Pokrycia dwuwarstwowe:

– papa podkładowa asfaltowa na osnowie zapewniającej siłę zrywającą 
(na pasku o szerokości 5 cm) minimum 600 N,

– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych i szklanych 
można stosować jako warstwę wierzchnią papy nawierzchniowe, 
polimerowo-bitumiczne wierzchniego krycia, termozgrzewalne 
na osnowach z poliestru o sile zrywającej min. 600 N/5 cm,

– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych można stosować 
jako warstwę wierzchnią papy nawierzchniowe, polimerowo-bitumiczne 
wierzchniego krycia, termozgrzewalne na osnowie z welonu szklanego,

b) Pokrycia jednowarstwowe:
– papy polimerowo-bitumiczne na osnowach poliestrowo-szklanych 

przeznaczone do pokryć jednowarstwowych układanych metodą 
zgrzewania.

UWAGA:
Papy na osnowie z welonu szklanego lub tektury posiadają siłę zrywającą 
średnio 3-krotnie niższą od pap wymienionych wyżej. Papy te ulegają łatwemu 
uszkodzeniu podczas układania. Nie zaleca się stosować tych pap w systemie 
MONROCK z uwagi na niebezpieczeństwo przerwania lub uszkodzenia.
* Możliwe są do zastosowania papy na innych osnowach, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii od producenta papy.

Zużycie kleju w systemie MONROCK ICOBIT

Warstwa 
klejenia

Sposób 
nanoszenia kleju

Jednostka 
zużycia

Zużycie kleju
obszar 
środkowy

obszar 
brzegowy

obszar 
narożnikowy

Wełna 
do podłoża

Pasmowo 
- pasek szerokości 

8 cm

kg/m2 0,6 0,8 1,2
liczba pasów 
na 1 m szer. 3 4 6

Punktowo (placki) 
w pięciu miejscach 
na płycie (narożniki 

oraz środek)

kg/m2 0,6 0,8 1,2

Całkowite zużycie kg/m2 0,6 0,8 1,2

technologia wykonania
Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Przed zagruntowaniem oczyszczamy podłoże betonowe. Szczotka dekarska

2

Wykonujemy paroizolację poprzez dwukrotne nałożenie 
masy asfaltowo-kauczukowej (preparatu gruntującego) 
na zimno, w ilości od ok. 1,5 kg/m2, do grubości około 
1 mm. W celu uzyskania większej szczelności warstwy 
paroizolacyjnej (dotyczy głównie obiektów o wysokim 
nasyceniu pary wodnej, np. łaźnie, baseny, garbarnie itp.) 
stosujemy papę termozgrzewalną na osnowie z aluminium, 
którą zgrzewa się do zagruntowanego betonu. 

Preparat gruntujący

3

Po 24 godzinach od zagruntowania przyklejamy płyty 
izolacyjne. W tym celu nakładamy klej mechanicznie na 
podłoże pasmowo za pomocą maszyny do dystrybucji 
kleju (pneumatycznie). Drugim sposobem nakładania 
kleju jest wyciskarka ręczna, którą rozprowadzamy klej 
pasmowo. Trzecim sposobem nakładamy na płytę pięć 
placków kleju – cztery w narożach i jeden na środku. Ilość 
pasków kleju na 1 m szerokości kleju zależy od strefy 
dachu. W strefie środkowej klej nanosimy na ok. 25% 
powierzchni płyty, w strefie brzegowej – 35%, w strefie 
narożnej – na ok. 50% powierzchni płyty.

- płyta MONROCK MAX 
ICOBIT

- klej bitumiczny na zimno  
KB-MONROCK

4

Po naniesieniu kleju przyklejamy płytę do podłoża. Płytę 
dociskamy po ok. 15 minutach od nałożenia kleju. Jest 
to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych 
zawartych w kleju. Dosuwamy starannie jedną płytę do 
drugiej, tak aby uniknąć mostków termicznych.

- płyta MONROCK MAX 
ICOBIT

- klej bitumiczny na zim-
no KB-MONROCK

5 Zgrzewamy papę podkładową do płyty 
MONROCK MAX ICOBIT oraz między sobą na zakładkę.

Papa podkładowa 
z dwuwarstwowego 
systemu pokrycia

6 Zgrzewamy papę wierzchnią do papy podkładowej 
na całej szerokości.

Papa wierzchnia termoz-
grzewalna z dwuwarstwo-
wego systemu pokrycia

PAROIZOLACJA
a)  Dwukrotne zagruntowanie masą asfaltowo-kauczukową, np. Cyklolep R 

– grubość masy ok. 1 mm (opór dyfuzyjny pary wodnej porównywalny 
z Folią paroizolacyjną ROCKWOOL).

b)  Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne z wkładką z folii aluminiowej.

Łączniki mechaniczne
Dla podwyższenia jakości połączenia warstw izolacyjnych dachu, 
w strefie brzegowej oraz narożnej (strefa, gdzie ssanie wiatru jest najwięk-
sze), zaleca się dodatkowo łączniki mechaniczne w ilościach podanych 
na str. 8.
 
Gruntowanie
W przypadku zastosowania systemu MONROCK w izolowaniu nowego da-
chu z blachy trapezowej, w którym nie stosujemy paroizolacji z papy, blachę 
pokrywa się jednokrotnie preparatem do gruntowania oferowanym przez 
producentów pokryć dachowych (często produkt pod nazwą primer).

UWAGA: 
Możliwe jest alternatywnie zastosowanie:
–  klejenia na zimno z użyciem płyt DACHROCK MAX (MONROCK MAX) 

oraz pap samoprzylepnych (jako paroizolacji oraz papy podkładowej),
–  klejenia na gorąco z użyciem płyt DACHROCK MAX (MONROCK MAX).

UWAGA: 
Optymalnym sposobem modernizacji stropodachów z warstwą izolacyjną 
z żużla jest zerwanie tego żużla oraz starej papy z dachu. Technologia wyko-
nania takiej modernizacji dachu opisana jest w zeszycie 2.1. „Stropodachy 
wentylowane i poddasza”, na str. 8 i 9.

WENTYLOWANIE – ODPOWIETRZANIE
Należy przewidzieć możliwość odpowietrzenia stropodachów niewentylo-
wanych nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej od 11  do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp).
Układ odpowietrzający stropodachu uzyskuje się przez stosowanie np. me-
chanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego ukształtowania obróbek 
blacharskich oraz przez montaż kominków wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30-55 m² powierzchni dachu. Wysokość 
kominka powinna wynosić co najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

UWAGA:
Technologia wykonania oraz informacje o zużyciu kleju umieszczone są 
w instrukcji stosowania na puszce kleju KB-MONROCK. Średnie zużycie 
kleju dla obu warstw klejenia wynosi łącznie 0,8 kg/m².
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Wiz. 224.1. Strop betonowy zagruntowany dwukrotnie preparatem 
bitumicznym (jako paroizolacja)

Wiz. 224.2. Płyty MONROCK MAX ICOBIT przyklejane do podłoża klejem 
bitumicznym na zimno

Wiz. 224.3. Papa podkładowa zgrzewana bezpośrednio do płyt 
MONROCK MAX ICOBIT

Wiz. 224.4. Papa wierzchnia zgrzewana do papy podkładowej

Wiz. 224.5. Gotowy dach
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Ocieplenie dachu płaskiego 
w systemie DACHROCK SPS

2.2.5

System Płyt Spadkowych (SPS)

1 Koryto zlewowe z płyt 
DACHROCK SP

2 Element kontrspadku z płyt
DACHROCK KSP

3
Izolacja z jednostronnym spadkiem 
z płyt DACHROCK SP ułożonych na 
płytach MONROCK MAX, gr. 18 cm

1

3

2

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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Grubość ocieplenia [cm] w stropodachu niewentylowanym 8 10 12 15 18 20
- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa mocowana 

mechanicznie do wełny
- Płyty spadkowe DACHROCK SP 

i płyty kontrspadkowe DACHROCK KSP
- Izolacja termiczna MONROCK MAX
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Blacha trapezowa

0,47 0,38 0,32 0,26 0,22 0,19

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Uwagi do obliczeń termicznych
Grubość ocieplenia projektujemy dla warstwy MONROCK MAX, nie 
uwzględniając wartości termicznych warstwy spadkowej DACHROCK SP 
oraz warstwy kontrspadkowej DACHROCK KSP, czyli w miejscu wpustu 
dachowego (najniższego punktu w izolacji termicznej dachu) grubość 
ocieplenia powinna być równa projektowanej grubości.

Uwagi odnośnie projektowania 
dachów ze spadkami
Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu płyt spadkowych 
DACHROCK SP i kontrspadkowych DACHROCK KSP. Odpowiednio 
dobrane ww. produkty powinny być wpisane w projekcie technicz-
nym. W celu przygotowania propozycji ułożenia płyt spadkowych 
i kontrspadkowych na dachu, ROCKWOOL POLSKA oczekuje na przesłanie 
rzutu dachu z dokładnymi wymiarami, wykonanego w skali z przekrojem po-
przecznym lub rzutu dachu w wersji elektronicznej (program AutoCAD).

Podział dachów ze względu na wymagania
Standardowe
– izolacja przed wpływem warunków zewnętrznych (opady, różnice 

temperatur, hałas, zagrożenie ogniowe),
– konstrukcyjne (miejsce do zamocowania odpowiednich urządzeń: klima-

tyzatory, wentylatory, filtry, systemy zabezpieczeń ppoż., doświetlenie).
Specjalne
–  komunikacyjne (dach jako taras, droga ewakuacyjna, parking, ciąg pieszy),
– ekologiczne – rekreacyjne (dachy zielone).

Klasyfikacja dachów płaskich 
na pod sta wie zaleceń wykonawczych UEAtc

Podział dachów w zależności od dostępności DACHROCK 
MAX

MONROCK 
MAX

Dachy, na których jest wymagany dostęp do specjalnych urzą-
dzeń celem ich napraw, np. klimatyzatory bezobsługowe
Dachy, na których jest wymagany dostęp tylko z uwagi na potrze-
bę napraw pokrycia lub przeglądów systemów odwodnienia
Dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy 
w czasie eksploatacji, np. codzienna konserwacja sprzętu 
klimatyzacyjnego lub filtrów*
Dachy, na których dopuszcza się ruch pieszy, np. dachy będące 
jednocześnie tarasami lub okresowo wykorzystywane jako 
tarasy lub drogi komunikacyjne

Dachy zielone

* Dopuszcza się wykonanie dachu z płyty MONROCK MAX, przy czym szlaki komunikacyjne 
należy wykonać z płyty DACHROCK MAX.

Podział dachów 
w zależności od wielkości spadku

DACHROCK 
MAX

MONROCK 
MAX

Dachy ze spadkiem 0% 
- dopuszcza się powstawanie zastoisk wody opadowej
Dachy balastowe z systemem odwadniania 
- o spadku powyżej 0%
Dachy z dobrym systemem odwodnienia, w tym takie, 
w których spadek nie pozwala na zastosowanie balastowania

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,08 [W/m2·K]

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

ΔUf Łączniki - przyjęto do obliczeń 4 szt./m2 0,02
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pokrycia dachowe układane bezpośrednio 
na płytach DACHROCK SPS
Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne 
Papy polimero-bitumiczne* dzieli się na: 
–  elastomero-bitumiczne (modyfikowane SBS styren-butadien-styren),
– plastomero-bitumiczne (modyfikowane APP ataktyczny polipropylen).
Zalecane papy podkładowe na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 
nie mniej niż 200 g/m2.
Zalecane papy wierzchnie na osnowach:
– z welonu poliestrowego o gramaturze nie mniej niż 200 g/m2,
– z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym o gramaturze 

nie mniej niż 200 g/m2.
* W klimacie polskim papy modyfikowane SBS są odporniejsze na ujemne 

temperatury. Można je układać nawet w zimie.

Membrany jednopowłokowe PVC
Podstawowym surowcem jest PVC (polichlorek winylu) 50% oraz wypeł-
niacze, plastyfikatory, stabilizatory promieni UV, pigmenty i inne środki 
uodparniające. 

Membrany EPDM
Membrana EPDM wytwarzana jest z kauczuku syntetycznego, produkowana 
na bazie produktów rafinacji ropy naftowej – etylenu i propylenu.

technologia wykonania
Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Układamy luzem Folię paroizolacyjną ROCKWOOL na 
blasze trapezowej na zakładkę o szerokości ok. 10 cm.

Folia paroizolacyjna 
ROCKWOOL

2 Sklejamy folię taśmą samoprzylepną. Taśma PE 
samoprzylepna

3
Układamy luzem płyty MONROCK MAX na Folii paroizo-
lacyjnej ROCKWOOL. Dosuwamy płyty starannie jedna do 
drugiej. Poszczególne rzędy układamy na mijankę.

Dachowa płyta 
MONROCK MAX

4 Układamy luzem płyty DACHROCK SP na podstawie „Planu 
Ułożenia Systemu Płyt Spadkowych” (PUSPS).

Płyta DACHROCK SP

5 Układamy luzem płyty DACHROCK KSP na podstawie 
„Planu Ułożenia Systemu Płyt Spadkowych” (PUSPS).

Płyta DACHROCK KSP

6 Układamy luzem papę podkładową 
na płytach DACHROCK SP i KSP.

Papa podkładowa

7

Mocujemy jednocześnie papę z płytami izolacyjnymi oraz 
folię do blachy za pomocą łączników. Łączniki umieszcza-
my w miejscu zakładki papy w rozstawie uzależnionym od 
strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania, głównie na 
dużych dachach, stosujemy urządzenie do automatyczne-
go wkręcania łączników, tzw. kombajn.

Łączniki mechaniczne 
do izolacji dachowych

8 Zgrzewamy papę podkładową na szerokości zakładki. Papa podkładowa

9 Zgrzewamy papę wierzchnią do podkładowej na całej 
szerokości.

Papa wierzchnia z dwu-
warstwowego systemu 
pokrycia papowego

Łączniki do mocowania mechanicznego
Rodzaje łączników
– łącznik ze stali nierdzewnej z podkładką dociskową (płytka stalowa 

pokryta alucynkiem),
– łącznik z har towanej stali węglowej zabezpieczonej przed korozją 

z podkładką dociskową,
–  łącznik teleskopowy z tuleją plastikową.

Ilość łączników

Konieczność zastosowania łączników i ich rozmieszczenie na połaci dachu 
powinny wynikać z obliczeń statycznych. Przykładowo popularnym roz-
wiązaniem w Niemczech jest: 3 łączniki na 1 m2 w strefie środkowej dachu, 
6 łączników w strefie brzegowej dachu, 9 łączników w strefie narożnej.

Informacje dodatkowe
Prosimy sprawdzić informacje o wytrzymałości mechanicznej łączników 
oraz zalecenia producentów łączników odnośnie doboru odpowiedniego 
łącznika w zależności od rodzaju podłoża dachowego.

UWAGI:
1.  Długość łącznika dobiera się w zależności od grubości izolacji 

ROCKWOOL.
2.  Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu, ilość i rozmieszczenie 
łączników na dachu.

3.  Kształt łączników, ilość i ich rozmieszczenie na dachu powinny być wpi-
sane w projekcie technicznym.

Paroizolacja
Jako paroizolację używa się:
-  Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną,
-  Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną niezapalną,
- papę polimero-bitumiczną,
-  papę z wkładką z folii aluminiowej (baseny kryte),
-  folię aluminiową zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego (baseny kryte).

UWAGA:
1.  Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu i grubości Folii paroizo-

lacyjnej ROCKWOOL.
2.  Typ folii i wymagana grubość powinny być wpisane w projekcie tech-

nicznym.

Wentylowanie – odpowietrzanie
Należy przewidzieć możliwość odpowietrzenia stropodachów niewentylo-
wanych nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej od 11 do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp.).
Układ odpowietrzający stropodachu uzyskuje się przez stosowanie np. me-
chanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego ukształtowania obróbek 
blacharskich oraz przez montaż kominków wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30-55 m2 powierzchni dachu. Wysokość 
kominka powinna wynosić co najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

a

b

a/8

a
a/8

a/
2

b
a/

2

Obszar brzegowy

Obszar narożnikowy

dla b < 1,5 a dla b > 1,5 a
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Wiz. 225.1. Układanie zasadniczej warstwy ocieplenia z płyt MONROCK MAX 
o projektowanej grubości

Wiz. 225.2. Układanie płyt spadkowych DACHROCK SP wg Planu Ułożenia 
Systemu Płyt Spadkowych (PUSPS)

Wiz. 225.3. Cd. układania płyt spadkowych DACHROCK SP wg Planu 
Ułożenia Systemu Płyt Spadkowych (PUSPS)

Wiz. 225.4. Układanie płyt kontrspadkowych DACHROCK KSP wg Planu 
Ułożenia Systemu Płyt Spadkowych (PUSPS)

Wiz. 225.5. Układanie pokrycia dachowego z papy w układzie 
dwuwarstwowym lub jednowarstwowym (alternatywnie folia PVC lub folia 
EPDM jako pokrycie jednowarstwowe) na płytach spadkowych DACHROCK 
SP i KSP – warstwy izolacyjne mocowane są za pomocą łączników 
mechanicznych lub balastu
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Ocieplenie dachu płaskiego balastowego2.2.6

1 Strop masywny

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 Ocieplenie DACHROCK MAX, gr. 18 cm

4 Folia PVC, EPDM lub papa

5 Żwir płukany

1

5

4

3

2

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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8 10 12 15 18 20
- Warstwa żwiru płukanego
- Membrana PVC, EPDM lub papa 

wierzchnia, termozgrzewalna
- Papa podkładowa
- Płyta DACHROCK MAX
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Blacha trapezowa

0,48 0,39 0,33 0,26 0,22 0,20

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Podział dachów ze względu na wymagania
Standardowe
–  izolacja przed wpływem warunków zewnętrznych (opady, różnice 

temperatur, hałas, zagrożenie ogniowe),
– konstrukcyjne (miejsce do zamocowania odpowiednich urządzeń: klima-

tyzatory, wentylatory, filtry, systemy zabezpieczeń ppoż., doświetlenie).

Klasyfikacja dachów płaskich na pod sta wie zaleceń wykonawczych UEAtc

Podział dachów w zależności od dostępności DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy, na których jest wymagany dostęp do specjalnych urządzeń celem ich napraw, 
np. klimatyzatory bezobsługowe
Dachy, na których jest wymagany dostęp tylko z uwagi na potrzebę napraw pokrycia 
lub przeglądów systemów odwodnienia
Dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, 
np. codzienna konserwacja sprzętu klimatyzacyjnego lub filtrów*
Dachy, na których dopuszcza się ruch pieszy, np. dachy będące jednocześnie tarasami 
lub okresowo wykorzystywane jako tarasy lub drogi komunikacyjne
Dachy zielone

* Dopuszcza się wykonanie dachu z płyty MONROCK MAX, przy czym szlaki komunikacyjne należy wykonać z płyty DACHROCK MAX.

Podział dachów w zależności od wielkości spadku DACHROCK MAX MONROCK MAX

Dachy ze spadkiem 0% – dopuszcza się powstawanie zastoisk wody opadowej
Dachy balastowe z systemem odwadniania – o spadku powyżej 0%
Dachy z dobrym systemem odwodnienia, w tym takie, 
w których spadek nie pozwala na zastosowanie balastowania

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,06 [W/m2·K]

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Specjalne
– komunikacyjne (dach jako taras, droga ewakuacyjna, parking, ciąg 

pieszy),
– ekologiczne – rekreacyjne (dachy zielone).
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pokrycia dachowe układane na płytach 
MONROCK MAX, MONROCK MAX ICOBIT 
lub DACHROCK MAX (mocowane mechnicznie)*
Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne
* Papy polimero-bitumiczne dzieli się na:
– elastomero-bitumiczne (modyfikowane SBS styren-butadien-styren),
– plastomero-bitumiczne (modyfikowane APP ataktyczny polipropylen).
** Papy podkładowe stosowane do montażu mechanicznego muszą zostać 

przebadane pod kątem przydatności do takich zastosowań i posiadać 
odpowiednie zapisy w Aprobacie Technicznej.

** Zalecane papy wierzchnie na osnowach:
– poliestrowej o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm,
– z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym,
– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych lub poliestrowo-

szklanych można stosować jako warstwę wierzchnią papy nawierzch-
niowe,  polimerowo-bitumiczne wierzchniego krycia, termozgrzewalne 
na osnowie z welonu szklanego.

* W klimacie polskim papy modyfikowane SBS są odporniejsze na ujemne 
temperatury. Można je układać nawet w zimie.

** Możliwe są do zastosowania papy na innych osnowach, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii od producenta papy.

Membrany jednopowłokowe PVC
Membrana dachowa PVC wytwarzana jest metodą kalandrowania. Podsta-
wowym surowcem jest PVC (polichlorek winylu) 50% oraz wypełniacze, 
plastyfikatory, stabilizatory promieni UV, pigmenty oraz inne środki uodpar-
niające. Folię PVC stosuje się w następujących technologiach:
– mocowana mechanicznie i klejona na zimno,
– dachu zielonego,
– warstwy balastowej (obciążającej), np. z kruszywa, płyt chodnikowych,
– mocowana mechanicznie i zgrzewana gorącym powietrzem.

Podstawowe zalety:
– odporność na promieniowanie UV (dzięki stabilizatorom),
– opóźniony proces starzenia,
– korzystna przepuszczalność pary wodnej.

Membrany EPDM
Membrana EPDM wytwarzana jest z kauczuku syntetycznego, produkowana 
na bazie produktów rafinacji ropy naftowej – etylenu i propylenu.
Membranę EPDM stosuje się w następujących technologiach:
– mocowana mechanicznie i klejona na zimno,
– dachu zielonego,
– warstwy balastowej (obciążającej), np. z kruszywa, płyt chodnikowych,
– mocowania mechanicznego za pomocą łączników.

Szczegółowe informacje na temat pokryć dachowych oraz technologii 
ich zastosowania na wełnie ROCKWOOL są dostępne u producentów 
materiałów.

Paroizolacja
W pomieszczeniach przy ciśnieniu cząstkowym pary wodnej od 12 do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp.) należy stosować paroizolację. Nad pomieszczeniami, 
w których ciśnienie pary wodnej przekracza 21 hPa, należy wykonać stro-
podachy wentylowane dwudzielne (łaźnie, garbarnie itp.).

Jako paroizolację używa się:
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną,
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną niezapalną,
– papę polimero-bitumiczną,
– papę z wkładką z folii aluminiowej (baseny kryte),
– folię aluminiową zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego (baseny kryte).

UWAGA:
1.  Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu i grubości Folii paroizo-

lacyjnej ROCKWOOL.
2.  Typ folii i wymagana grubość powinny być wpisane w projekcie tech-

nicznym.

Wentylowanie – odpowietrzanie
Układ odpowietrzający stropodachu uzyskuje się przez stosowanie np. me-
chanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego ukształtowania obróbek 
blacharskich oraz przez montaż kominków wentylacyjnych.
Stosowany jest jeden kominek na 30-55 m2 powierzchni dachu. Wysokość 
kominka powinna wynosić co najmniej 20 cm nad pokryciem dachu.

Technologia wykonania
Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Układamy luzem Folię paroizolacyjną ROCKWOOL na 
blasze trapezowej na zakładkę o szerokości ok. 10 cm.

Folia paroizolacyjna 
ROCKWOOL

2 Sklejamy folię taśmą samoprzylepną. Taśma PE 
samoprzylepna

3
Układamy luzem płyty DACHROCK MAX na Folii paroizo-
lacyjnej ROCKWOOL. Dosuwamy płyty starannie jedna do 
drugiej. Poszczególne rzędy układamy na mijankę.

Dachowa płyta 
DACHROCK MAX

4 Układamy luzem pokrycie na płytach DACHROCK MAX. Membrana PVC, EPDM 
lub papa

5 Zgrzewamy pokrycie na szerokości zakładki. Folia PVC, EPDM 
lub papa

6 Układamy warstwę żwiru płukanego. Żwir płukany
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Wiz. 226.1. Układanie Folii paroizolacyjnej ROCKWOOL na sucho Wiz. 226.2. Układanie płyt DACHROCK MAX na sucho

Wiz. 226.3. Membrana PVC zgrzewana na zakładkę Wiz. 226.4. Warstwa balastowa ze żwiru płukanego na pokryciu dachowym
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Ocieplenie dachu płaskiego zielonego2.2.7

1 Strop masywny

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 Ocieplenie DACHROCK MAX, gr. 18 cm

4 Membrana PVC

5 Dwie warstwy ochronne 
(antykorzeniowa i magazynująca)

6 Pas żwiru płukanego

7 Trzy warstwy podłoża roślinnego 
(drenująca, filtrująca, wegetacyjna)

8 Substrat

9 Warstwa roślinności

1

5

3

2

6 7
4

8

9

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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8 10 12 15 18 20
- Strefa roślin (substrat + sadzonki roślin)
- Warstwa wegetacyjna (podsypki, np. żwiru)
- Warstwa drenażowa (filtrująco-drenująca)
- Warstwa ochronna (magazynowo-antyko-

rzeniowa
- Folia PVC
- Płyta DACHROCK MAX
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Podłoże betonowe

0,48 0,39 0,33 0,26 0,22 0,20

WYTYCZNE PROJEKTOWE

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pokrycia dachowe układane na płytach 
MONROCK MAX, MONROCK MAX ICOBIT 
lub DACHROCK MAX (mocowane mechnicznie)*
Papy polimero-bitumiczne termozgrzewalne
* Papy polimero-bitumiczne dzieli się na:
– elastomero-bitumiczne (modyfikowane SBS styren-butadien-styren),
– plastomero-bitumiczne (modyfikowane APP ataktyczny polipropylen).
** Papy podkładowe stosowane do montażu mechanicznego muszą zostać 

przebadane pod kątem przydatności do takich zastosowań i posiadać 
odpowiednie zapisy w Aprobacie Technicznej.

** Zalecane papy wierzchnie na osnowach:
– poliestrowej o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm,
– z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym,
– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych lub poliestrowo-

szklanych można stosować jako warstwę wierzchnią papy nawierzch-
niowe,  polimerowo-bitumiczne wierzchniego krycia, termozgrzewalne 
na osnowie z welonu szklanego.

* W klimacie polskim papy modyfikowane SBS są odporniejsze na ujemne 
temperatury. Można je układać nawet w zimie.

** Możliwe są do zastosowania papy na innych osnowach, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii od producenta papy.

Membrany jednopowłokowe PVC
Membrana dachowa PVC wytwarzana jest metodą kalandrowania. Podsta-
wowym surowcem jest PVC (polichlorek winylu) 50% oraz wypełniacze, 
plastyfikatory, stabilizatory promieni UV, pigmenty oraz inne środki uod-
parniające.

Membrany EPDM
Membrana EPDM wytwarzana jest z kauczuku syntetycznego, produkowana 
na bazie produktów rafinacji ropy naftowej – etylenu i propylenu.

Szczegółowe informacje na temat pokryć dachowych oraz technologii 
ich zastosowania na wełnie ROCKWOOL są dostępne u producentów 
materiałów.

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,06 [W/m2·K]

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Klasyfikacja dachów płaskich na pod sta wie zaleceń wykonawczych UEAtc

Podział dachów 
w zależności od wielkości spadku

DACHROCK 
MAX

MONROCK 
MAX

Dachy ze spadkiem 0% 
- dopuszcza się powstawanie zastoisk wody opadowej

Dachy balastowe z systemem odwadniania 
- o spadku powyżej 0%

Dachy z dobrym systemem odwodnienia, w tym takie, 
w których spadek nie pozwala na zastosowanie balastowania

Podział dachów w zależności od dostępności DACHROCK 
MAX

MONROCK 
MAX

Dachy, na których jest wymagany dostęp do specjalnych urzą-
dzeń celem ich napraw, np. klimatyzatory bezobsługowe

Dachy, na których jest wymagany dostęp tylko z uwagi na potrze-
bę napraw pokrycia lub przeglądów systemów odwodnienia

Dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy 
w czasie eksploatacji, np. codzienna konserwacja sprzętu 
klimatyzacyjnego lub filtrów*

Dachy, na których dopuszcza się ruch pieszy, np. dachy będące 
jednocześnie tarasami lub okresowo wykorzystywane jako 
tarasy lub drogi komunikacyjne

Dachy zielone

* Dopuszcza się wykonanie dachu z płyty MONROCK MAX, przy czym szlaki komunikacyjne 
należy wykonać z płyty DACHROCK MAX.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

Paroizolacja
W pomieszczeniach przy ciśnieniu cząstkowym pary wodnej od 12 do 21 hPa 
(kuchnie, łazienki itp.) należy stosować paroizolację. Nad pomieszczeniami, 
w których ciśnienie pary wodnej przekracza 21 hPa, należy wykonać stro-
podachy wentylowane dwudzielne (łaźnie, garbarnie itp.).
Jako paroizolację używa się:
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną,
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną niezapalną,
– papę polimero-bitumiczną,
– papę z wkładką z folii aluminiowej (baseny kryte),
– folię aluminiową zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego (baseny kryte).

UWAGA:
1. Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu i grubości Folii paroizo-

lacyjnej ROCKWOOL.
2. Typ folii i wymagana grubość powinny być wpisane w projekcie tech-

nicznym.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Rozwiązanie z jednowarstwowym pokryciem z folii PVC

Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Układamy luzem Folię paroizolacyjną ROCKWOOL na 
blasze trapezowej na zakładkę o szerokości ok. 10 cm.

Folia paroizolacyjna 
ROCKWOOL

2 Sklejamy folię taśmą samoprzylepną. Taśma PE 
samoprzylepna

3
Układamy luzem płyty DACHROCK MAX na Folii paroizo-
lacyjnej ROCKWOOL. Dosuwamy płyty starannie jedna do 
drugiej. Poszczególne rzędy układamy na mijankę.

Dachowa płyta 
DACHROCK MAX

4 Układamy luzem pokrycie jednowarstwowe na płytach 
DACHROCK MAX.

Folia PVC, EPDM 
lub papa

5 Zgrzewamy pokrycie na szerokości zakładki. Folia PVC, EPDM 
lub papa

6

Układamy warstwy ochronne: antykorzeniową oraz 
magazynującą. W dalszej kolejności warstwy: drenującą 
i filtrującą. Na tak przygotowane podłoże rozkładamy 
warstwę wegetacyjną z podsypki, na której układamy 
substrat z warstwą roślinności.

Warstwy zielonego 
dachu, np. producenta 
Xero Flor lub ZinCo.

Prawidłowe warstwy dachu zielonego

Nazwa warstwy dachu 
zielonego - kolejność wg 
technologii układania.

Charakterystyka

Warstwa ochronna

1. Maty ochronne i gromadzące wodę z odpornych na gnicie 
włókien syntetycznych chronią pokrycie dachowe przed uszko-
dzeniami od korzeni roślin oraz są dodatkowym źródłem wilgoci 
i substancji odżywczych.
2. Folia zabezpieczająca przed korzeniami roślin ochrania 
pokrycie dachu przed korzeniami; luźno układane plandeki lub 
papy zgrzewalne.

Warstwa drenażowa

System filtracyjny uniemożliwia wymywanie cząsteczek sub-
stratu. Elementy drenażowe układa się na całej powierzchni. 
Zatrzymują one w swoich zagłębieniach część wody opadowej, 
także przy nachylonej połaci dachowej. System kanalików 
od spodu i specjalne otwory gwarantują dyfuzję pary wodnej 
i konieczną wentylację.

Warstwa wegetacyjna

Gleba dla ogrodu dachowego w celu rozowju roślin musi mieć 
zachowane wartości pH, składniki odżywcze i przepuszczalność 
wody. Warstwa substratu powinna być odporna za zaprószenie 
ognia z góry i promienie cieplne. Rodzaj i grubość substratu 
wpływają na wzrost roślin oraz obciążenie statyczne dachu.

Strefa roślin
Istnieją dwa podstawowe rodzaje obsadzania dachu zielonego: 
zieleń intensywna – krzewy, rośliny, małe drzewka – oraz zieleń 
ekstensywna – trawa.

Zasady wykonania 
Kontrola powierzchni dachu
Pokrycie dachowe powinno być oczyszczone od gruzu budowlanego, 
zaprawy, resztek blachy itp. Z reguły wystarczy dobrze zamieść powierzch-
nię dachu. Poważniejsze usterki w pokryciu dachowym powinna usunąć 
fachowa firma dekarska. Wskazane jest, aby na początku prac związanych 
z obsadzeniem dachu zielenią był obecny dekarz w celu natychmiastowego 
usunięcia usterek.

Obciążenie statyczne
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku izolowania dachów lekkich 
o ograniczonej nośności, np. z blachy trapezowej, aby nie umieszczać 
dużych ciężarów punktowych (np. worków z humusem itp.). Dzięki np. 
balom lub płytom szalunkowym obciążenia punktowe można rozłożyć na 
większą powierzchnię. Dodatkowe obciążenia statyczne należy zawsze 
brać pod uwagę.

Środki zaradcze przed działaniem sił wiatru
Prace kończy się zawsze tak, aby ułożone warstwy zielonego dachu zabez-
pieczyć przed siłami ssącymi wiatru. Krótkotrwały efekt można uzyskać 
przez nawodnienie mat ochronnych i drenażowych. W dalszym etapie 
realizacji dachu, jeżeli przez cały dzień nie było możliwe nałożenie substratu, 
na okres nocy należy powierzchnię obciążyć belkami lub paletami. 

Odpływy wody z dachu i szczeliny dylatacyjne
Wpusty dachowe powinny być instalowane przed ułożeniem warstwy 
ochronnej tak, aby można je było szybko zlokalizować i przyciąć odpo-
wiednio folię antykorzeniową i matę ochronną. Podczas wszystkich prac 
związanych z pokrywaniem dachu zielenią należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby nie zatykać wpustów dachowych. Ponad wpustami dachowy-
mi powinny być zainstalowane szybiki kontrolne, które w ściśle ułożonej 
warstwie drenażowej pozwalają na regularną ich kontrolę i oczyszczanie 
studzienek chłonnych. Nie obsadza się dachu zielenią w miejscach pokrycia 
dachowego nad szczeliną dylatacyjną. Mogą być one przykryte, np. żwirem 
lub płytkami betonowymi, tak żeby mieć do nich każdorazowo dostęp.

Zabezpieczenie przed upadkiem z dachu
Przy pracach w obrębie krawędzi dachu zaleca się stosowanie rusztowań, 
balustrad, pasów bezpieczeństwa, tzw. szelek zabezpieczających. Szelki 
muszą być przymocowane do nośnych części budynku lub specjalnych 
punktów zaczepowych.

Przykładowe zestawienie materiałów 
do izolacji dachu zielonego
Układ warstw na konstrukcji nośnej dachu płaskiego z zielenią ekstensywną
1. Papa paroizolacyjna PYE G 200 S4 Al.
2. Płyta dachowa ROCKWOOL DACHROCK MAX.
3. Papa podkładowa PYE G 200 S4. 
4. Papa wierzchnia PYE PV 250 S5 SS.
5. Folia PE WSF – 40 ochronna przeciw korzeniom.
6. Warstwa drenażowa sztuczna FLORADRYIN FD-2.5
7. Mata filtracyjna TYPAR 3337.
8. Podkład rzadki – żwir 5 cm.
9. Humus 5 cm.
10. Zieleń ekstensywna – trawa. 

Układ warstw na konstrukcji nośnej dachu płaskiego z zielenią intensywną
1. Papa paroizolacyjna PYE G 200 S4 Al.
2. Płyta dachowa ROCKWOOL DACHROCK MAX.
3. Papa podkładowa PYE PV 250 S5. 
4. Papa wierzchnia CU S5 (papa z dodatkiem miedzi).
5. Mata gromadząca wodę SS M 64.
6. Warstwa drenażowa sztuczna FLORADRYIN FD-40.
7. Mata filtracyjna TYPAR 3337.
8. Warstwa wegetacyjna 20-40 cm.
9. Zieleń intensywna – krzewy, rośliny, małe drzewka.
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Wiz. 227.1. Układanie Folii paroizolacyjnej ROCKWOOL na sucho Wiz. 227.2. Układanie płyt DACHROCK MAX na sucho

Wiz. 227.3. Membrana PVC zgrzewana na zakładkę Wiz. 227.4. Układanie warstw zielonego dachu na pokryciu dachowym
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Ocieplenie dachu płaskiego w systemie CB PANEL2.2.8

1 Blacha trapezowa

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 CB-ROCK, gr. 16 cm

4 Łącznik mocujący panel dachowy 
do blachy trapezowej

5 Panel dachowy

1

5

4

3

2

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

WYTYCZNE WYKONAWCZE

8 10 12 15 18 20

- Panel dachowy
- Płyta CB-ROCK
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Blacha trapezowa

0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,19

*Minimalna grubość CB-ROCK wynosi 70 mm

Elementy systemu
CB PANEL SYSTEM przeznaczony jest do wykonywania lekkiej obu do wy 
dachu i ścian w halach przemysłowych, magazynach, obiek tach handlo-
wych itp.
System do lekkiej obudowy dachu składa się z następujących ele men tów:
– paneli dachowych profilowanych z blachy,
– izolacji termicznej z płyt z wełny ROCKWOOL: CB-ROCK,
– dwuczęściowych łączników z blachy nierdzewnej,
– rynien ciągłych,
– obróbek blacharskich.

Charakterystyka techniczna 
głównych elementów systemu
1. Panele dachowe
Obciążenia dopuszczalne równomiernie rozłożone q [kN/m2] przy zróż-
nicowanych rozstawach podpór zestawione są tabelarycznie i dostępne 
w firmie CB PANEL SYSTEM.
2. Łączniki
Łącznik składa się z dwóch elementów:
– części stałej przymocowanej do podłoża,
– części ruchomej umieszczonej w złączu podłużnym paneli.
3. Paroizolacja
Jako paroizolację używa się:
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną, 
– Folię PE paroizolacyjną ROCKWOOL stabilizowaną niezapalną,
– papę polimero-bitumiczną,
– papę z wkładką z folii aluminiowej (baseny kryte).

Technologia wykonania
Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Położenie folii paroizolacyjnej na blasze trapezowej Folia paroizolacyjna 
ROCKWOOL

2 Ułożenie luzem płyt termoizolacyjnych Dachowa płyta 
CB-ROCK

3 Ułożenie paneli dachowych Panele dachowe 
CB PANEL SYSTEM

4 Mocowanie mechaniczne płyt za pomocą łączników Łączniki 
CB PANEL SYSTEM

5 Łączenie („zafelcowanie”) ręczne lub mechaniczne paneli 
dachowych na rąbek podwójny

Urządzenie: 
Samobieżna felcarka

Wentylowanie – odpowietrzanie
Układ odpowietrzający stropodachu uzyskuje się przez odpowiednie 
przeprofilowanie paneli dachowych (panele po sia da ją odpowiednie fałdy) 
oraz odpowiednie ukształtowanie obróbek bla char skich. Przestrzeń między 
płytami CB-ROCK oraz panelami da cho wy mi jest wentylowana poprzez 
wloty i wyloty powietrza pod ob rób ka mi dekarskimi.

UWAGI:
1.  Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu panelu da cho we go, gru-

bości płyty CB-ROCK oraz rodzaju Folii paroizolacyjnej ROC KWO OL.
2.  Odpowiednio dobrane ww. produkty powinny być wpisane w pro jekcie 

technicznym.
3.  Alternatywnie możliwe jest wykonanie pełnej dokumentacji pro jek to wej 

przez CB PANEL SYSTEM.

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,08 [W/m2·K]

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

ΔUf Łączniki - przyjęto do obliczeń 4 szt./m2 0,02
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Ocieplenie dachu płaskiego z płyt warstwowych2.2.9

1 Dźwigar dachowy

2 Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem 
z wełny CONROCK, gr. 16 cm

3 Profil trapezowy dachowy 
na płycie warstwowej

1

3

2

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

WYTYCZNE WYKONAWCZE

10 12 14 16 18

- Płyta warstwowa dachowa 
z rdzeniem z wełny CONROCK

- Płatew stalowa
0,40 0,33 0,29 0,25 0,23

*Występują dwie standardowe grubości płyty z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 10 i 15 cm

a)  Przed rozpoczęciem montażu sprawdzamy konstrukcję pod względem 
dokładności wykonania i zgodności z projektem. 

b)  Folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt zdejmujemy przed monta-
żem, natomiast z okładzin zewnętrznych wkrótce po montażu, nie później 
niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty.

 (UWAGA: płyty ścienne SC, SCw, SCwK, SCs pokryte są od strony 
wnętrza budowanego obiektu folią w kolorze niebieskim). 

c)  W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem przycinamy płyty 
i obróbki blacharskie na stojakach wyłożonych miękkim materiałem, 
np. filcem. 

d)  Do przecinania płyt stosujemy pilarki o drobnozębnych brzeszczotach, 
a do obróbek blacharskich nożyce ręczne. Nie wolno stosować szlifierek 
kątowych do cięcia płyt i obróbek.

e)  W trakcie montażu dociskamy płyty za pomocą narzędzia montażowego 
oferowanego przez producenta płyt warstwowych, które pozwala na 
właściwe łączenie elementów.

f)  Płyty mocujemy do konstrukcji za pomocą łączników zalecanych 
do stosowania przez producenta płyt warstwowych. 

g)  Możemy zastosować inne łączniki, po wcześniejszym uzyskaniu akcep-
tacji producenta płyt warstwowych.

h)  Do mocowania łączników stosujemy specjalistyczne wkrętarki.  
i)  Nie montujemy płyt, gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/s, a tak-
że w czasie opadów atmosferycznych lub w gęstej mgle. 

j)  Codziennie po zakończeniu pracy usuwamy opiłki i inne zabrudzenia 
powstałe w trakcie montażu płyt. 

k)  Montaż płyt prowadzimy zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami za-
wartymi w „Instrukcji montażu płyt warstwowych” danego producenta. 

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,08 [W/m2·K]

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

ΔUf Łączniki - przyjęto do obliczeń 4 szt./m2 0,02
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Ocieplenie tarasu na stropie masywnym2.2.10

1 Płytki ceramiczne

2 Podkład betonowy ze spadkiem

3 Warstwa rozdzielająca, 
np. włóknina syntetyczna

4 Papa wierzchnia termozgrzewalna

5 Papa podkładowa

6 DACHROCK MAX, gr. 18 cm 
STROPROCK, gr. 18 cm

7 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

8 Strop, np. płyta żelbetowa

1

8

2

7

6

3 4 5

STROPODACHY NIEWENTYLOWANE
DACHY PŁASKIE
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

WYTYCZNE WYKONAWCZE

12 14 15 16 18 20

- Płytki ceramiczne przyklejone do podłoża
- Wylewka betonowa ze spadkiem
- Warstwa rozdzielająca
- Papa wierzchnia termozgrzewalna
- Papa podkładowa ułożona na sucho na wełnie
- Płyta DACHROCK MAX lub płyta STROPROCK
- Folia paroizolacyjna ROCKWOOL
- Prefabrykowana płyta stropowa
- Tynk mineralny 1,5 cm

0,31 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19

TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI TARASU
Kolejność 
czynności Opis czynności Materiał

1 Układamy luzem Folię paroizolacyjną ROCKWOOL na 
stropie masywnym na zakładkę o szer. ok. 10 cm.

Folia paroizolacyjna 
ROCKWOOL

2 Sklejamy folię taśmą samoprzylepną. Taśma PE 
samoprzylepna

3

Układamy luzem płyty DACHROCK MAX lub system 
ECOSTROP z płytą STROPROCK na Folii paroizolacyjnej 
ROCKWOOL. Dosuwamy płyty starannie jedna do drugiej. 
Poszczególne rzędy układamy na mijankę.

Dachowa płyta 
DACHROCK MAX lub 
system ECOSTROP 
z płytą STROPROCK

4 Układamy luzem papę podkładową na płytach 
DACHROCK MAX lub STROPROCK.

Papa podkładowa

5 Zgrzewamy papę podkładową na szerokość zakładki. Papa podkładowa

6
Zgrzewamy pokrycie na szerokości zakładki. Papa wierzchnia z dwu-

warstwowego systemu 
pokrycia papowego

7

Wykonujemy wylewkę betonową o gr. min. 4 cm 
ze spadkiem na warstwie rozdzielającej.

Wylewka betonowa 
lub zbrojona mieszanka 
posadzkowa 
ZMP-ECOSTROP

8 Układamy płytki ceramiczne na klej mrozoodporny. Płytki ceramiczne

PAPY POLIMERO-BITUMICZNE TERMOZGRZEWALNE
* Papy polimero-bitumiczne dzieli się na:
– elastomero-bitumiczne (modyfikowane SBS styren-butadien-styren),
– plastomero-bitumiczne (modyfikowane APP ataktyczny polipropylen).
** Papy podkładowe stosowane do montażu mechanicznego muszą zostać 

przebadane pod kątem przydatności do takich zastosowań i posiadać 
odpowiednie zapisy w Aprobacie Technicznej.

** Zalecane papy wierzchnie na osnowach:
– poliestrowej o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5cm,
– z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym,
– dla warstw podkładowych na osnowach poliestrowych lub poliestrowo-

szklanych można stosować jako warstwę wierzchnią papy nawierzch-
niowe, polimerowo-bitumiczne wierzchniego krycia, termozgrzewalne 
na osnowie z welonu szklanego.

* W klimacie polskim papy modyfikowane SBS są odporniejsze na ujemne 
temperatury. Można je układać nawet w zimie.

** Możliwe są do zastosowania papy na innych osnowach, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii od producenta papy.

Sposób obliczania – wzór ogólny U ≤ Uk(max) - (ΔU + ΔUk)

Dodatki na mostki termiczne ΔUk

Składnik wzoru Opis Dodatek ΔUK [W/m2·K]

ΔUk

Dodatki na mostki termiczne ΔUk (dla przegród z most-
kami cieplnymi linowymi). Powinno się uwzględnić 
wszystkie mostki liniowe, jak np. świetliki dachowe, 
klapy dymowe, wentylatory i inne (długość mostka 
liniowego x liniowy współczynnik przenikania ciepła / 
pole powierzchni przegrody). Jeżeli nie jest możliwe 
ich obliczenie albo w przypadku obliczeń przybliżonych 
- można je uwzględnić w sposób uproszczony w postaci 
dodatku równego 0,05 W/m2·K (analogicznie jak w przy-
padku mostków dla ścian z oknami i drzwiami).

0,05

Praktycznie można przyjąć szacunkową wartość ΔU + ΔUk = 0,08 [W/m2·K]

Poprawki ΔU
Składnik wzoru Opis Poprawka ΔU [W/m2·K]

U Współczynnik przenikania ciepła bez poprawek 
oraz mostków termicznych

ΔU = ΔUg + ΔUf
Mostki termiczne 
z tytułu nieszczelności na stykach płyt

ΔUg

Nieszczelność, gdy:
- płyty są układane jednowarstwowo na styk
- płyty są układane dwuwarstwowo

0,01
-

ΔUf Łączniki - przyjęto do obliczeń 4 szt./m2 0,02
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KOD WYROBU
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 
dla gr. 80-200 mm 
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1 
dla gr. 40-79 mm

POLSKA NORMA
PN-EN 13162:2002

CERTYFIKAT CE
1390-CPD-0044/06/P; 1390-CPD-0045/06/P

ZASTOSOWANIE
Niepalne ocieplenie stropodachów pełnych (dachów płaskich), układane 
bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowar-
stwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia), zalecane do dachów 
standardowych, dla których nie przewiduje się specjalnych wymagań.

WYMIARY I PAKOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła przy gr. 80-200 mm

deklarowany λD 0,039 W/m·K
obliczeniowy λobl 0,040 W/m·K

współczynnik przewodzenia ciepła przy gr. 40-79 mm
deklarowany λD 0,040 W/m·K
obliczeniowy λobl 0,041 W/m·K

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,30 kN/m3 dla gr. 80-200 mm

1,45 kN/m3 dla gr. 40-79 mm

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 klasa A1 - wyrób niepalny

naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym – CS(10)40 ≥ 40 kPa

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych – TR15 ≥ 7,5 kPa

obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm
PL(5)400 ≥ 400 N dla gr. 80-200 mm
PL(5)350 ≥ 350 N dla gr. 40-79 mm

ODCHYŁKI WYMIAROWE
długość ±2 %
szerokość ±1,5 %
grubość – klasa tolerancji T4 -3 % lub -3 mm1) +5 % lub +5 mm2)

1) ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję, 2) ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję

długość szerokość grubość opór cieplny 
RD

Ilość sztuk ilość m2

w paczce na palecie w paczce na palecie
[mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [szt.] [szt.] [m2] [m2]

1000 600 50 1,25 4 2,4
1000 600 100 2,55 3 1,8
1000 600 120 3,05 2 1,2
1000 600 150 3,80 2 1,2
1000 600 200 5,10 2 1,2
2000 1200 50 1,25 25 60,0
2000 1200 60 1,50 20 48,0
2000 1200 80 2,05 15 36,0
2000 1200 90 2,30 14 33,6
2000 1200 100 2,55 12 28,8
2000 1200 120 3,05 10 24,0
2000 1200 150 3,80 8 19,2
2000 1200 180 4,60 6 14,4
2000 1200 200 5,10 5 12,0

- wierzchnia warstwa utwardzona dla płyt o grubości ≥ 80 mm.

Płyty z wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną
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KOD WYROBU
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 
dla gr. 80-200 mm 
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 
dla gr. 40-79 mm

POLSKA NORMA
PN-EN 13162:2002

CERTYFIKAT CE
1390-CPD-0044/06/P; 1390-CPD-0045/06/P

ZASTOSOWANIE
Niepalne ocieplenie stropodachów pełnych (dachów płaskich), układane 
bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowar-
stwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia), - zalecane do dachów, 
którym postawiono specjalne wymagania (np. codzienna konserwacja urządzeń 
zamontowanych na dachu).

WYMIARY I PAKOWANI

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła przy gr. 80-200 mm

deklarowany λD 0,040 W/m·K
obliczeniowy λobl 0,041 W/m·K

współczynnik przewodzenia ciepła przy gr. 40-79 mm
deklarowany λD 0,041 W/m·K
obliczeniowy λobl 0,042 W/m·K

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50 kN/m3 dla gr. 80-200 mm

1,55 kN/m3 dla gr. 40-79 mm

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 klasa A1 - wyrób niepalny

naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym – CS(10)50 ≥ 50 kPa

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych – TR15 ≥ 15 kPa

obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm
PL(5)500 ≥ 500 N dla gr. 80-200 mm
PL(5)400 ≥ 400 N dla gr. 40-79 mm

ODCHYŁKI WYMIAROWE
długość ±2 %
szerokość ±1,5 %
grubość – klasa tolerancji T4 -3 % lub -3 mm1) +5 % lub +5 mm2)

1) ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję, 2) ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję

długość szerokość grubość opór cieplny 
RD

Ilość sztuk ilość m2

w paczce na palecie w paczce na palecie
[mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [szt.] [szt.] [m2] [m2]

1000 600 50 1,20 4 25 2,4
1000 600 100 2,50 2 12 1,2
1000 600 120 3,00 2 10 1,2
1000 600 150 3,75 2 8 1,2
1000 600 200 5,00 2 5 1,2
2000 1200 40 0,95 31 74,4
2000 1200 50 1,20 25 60,0
2000 1200 60 1,45 20 48,0
2000 1200 80 2,00 15 36,0
2000 1200 100 2,50 12 28,8
2000 1200 120 3,00 10 24,0
2000 1200 150 3,75 8 19,2
2000 1200 180 4,50 6 14,4
2000 1200 200 5,00 5 12,0

- wierzchnia warstwa utwardzona dla płyt o grubości ≥ 80 mm.

Płyty z wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną

41



System

PŁYTY DACHOWE MONROCK MAX ICOBIT
Płyty MONROCK MAX ICOBIT to płyty MONROCK MAX jednostronnie pokryte 
warstwą bitumiczną przeznaczoną do bezposredniego zgrzania papy.

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-3379/2003

ZASTOSOWANIE
Niepalne ocieplenie stropodachów pełnych (dachów płaskich), układane 
bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowar-
stwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia), zalecane do dachów 
standardowych, dla których nie przewiduje się specjalnych wymagań.

PARAMETRY TECHNICZNE
współczynnik przewodzenia ciepła λobl 0,040 W/m·K
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,30 kN/m3

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 klasa A1 - wyrób niepalny

naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym – CS(10)40 ≥ 40 kPa

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych – TR15 ≥ 7,5 kPa

obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm
PL(5)400 ≥ 400 N dla gr. 80-200 mm
PL(5)350 ≥ 350 N dla gr. 40-79 mm

ODCHYŁKI WYMIAROWE
długość ±2 %
szerokość ±1,5 %
grubość – klasa tolerancji T4 -3 % lub -3 mm1) +5 % lub +5 mm2)

1) ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję, 2) ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję

KLEJ BITUMICZNY KB-MONROCK

POLSKA NORMA 
PN-B-24620:1998

ZASTOSOWANIE
Klej służy do przyklejenia płyt do podłoża dachowego.

PARAMETRY TECHNICZNE
giętkość przy przeginaniu na walcu o śred-
nicy 30 mm w temperaturze -5°C

niedopuszczalne 
powstawanie rys i pęknięć

temp. zapłonu wg Martensa - Pensky’ego ≥ 31°C
zawartość wody ≤ 0,5%

PAKOWANIE
Klej KB-MONROCK pakowany jest w wiaderka blaszane o pojemności 20 l (opa-
kowanie z klejem waży 22 kg). System MONROCK sprzedawany jest w ilościach 
będących wielokrotnością 12 m2.

Zakładane zużycie kleju KB-MONROCK w systemie MONROCK ICOBIT wynosi
0,8 kg/m2.

Płyty z wełny mineralnej z warstwą o powierzchni zagruntowanej bitumem wraz z klejem bitumicznym
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Rzut 1/4 elementu kontrspadku. 
Przykładowy plan ułożenia kontrspadku 
o długości 15 m dla dachu o nachyleniu 2%. 
Kontrspadek składa się z modułów od A do P.

ELEMENTY SYSTEMU DACHROCK SPS

DACHROCK SP 
- PŁYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM (PŁYTY SPADKOWE)

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15- PL(5)450-WS-WL(P)-CP4-MU1

POLSKA NORMA
PN-EN 13162:2002

CERTYFIKAT CE
1390-CPD-0044/06/P;

ZASTOSOWANIE
Płyty przeznaczone do uzyskania spadku w warstwie izolacji termicznej 
stropodachów.

WYMIARY I PAKOWANIE
Długość szerokość spadek na długości pakowanie płyt

[mm] [mm] [%] W standardowe 
paczki, 

porównywalne 
do paczek płyt

MONROCK MAX
czy DACHROCK MAX

1000 500 1
1000 500 2
1000 500 3
1000 500 4
1000 500 5

DACHROCK KSP 
- PŁYTY DACHOWE DO KSZTAŁTOWANIA SPADKÓW DWUKIERUNKOWYCH

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15- PL(5)450-WS-WL(P)-CP4-MU1

POLSKA NORMA
PN-EN 13162:2002

CERTYFIKAT CE
1390-CPD-0044/06/P;

ZASTOSOWANIE
Płyty przeznaczone do kształtowania dwukierunkowego spadku (kontrspad-
ku) na dachu płaskim o dowolnym nachyleniu. Zastosowanie elementów 
kontrspadkowych ułatwia skierowanie wody opadowej na dachu do wpustów 
wewnętrznych (odwodnienie wewnętrzne dachu).

PARAMETRY TECHNICZNE 
PŁYT DACHROCK SP I DACHROCK KSP
współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,041 W/m·K
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,65 kN/m3

klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 klasa A1 - wyrób niepalny

naprężenie ściskające 
przy 10% odkształceniu względnym – CS(10)70 ≥ 70 kPa

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni 
czołowych – TR15 ≥ 15 kPa

obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm
PL(5)450 ≥ 450 N

System Płyt Spadkowych
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ODCHYŁKI WYMIAROWE
PŁYT DACHROCK SP I DACHROCK KSP
grubość – klasa tolerancji T6 -5 % lub -1 mm1) +15 % lub +3 mm2)

1) ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję, 2) ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję

WYMIARY I PAKOWANIE
Standardowy kontrspadek dla dachów o nachyleniu do 5% - nachyleniu kontr-
spadku 3% - nachyleniu wzdłuż 2% - nachyleniu w poprzek 8%

moduł zawartość płyt w module
grubość (od max. do min.)

[mm]
A,B,C a, b, c, d 63/3

D b, d 83/3
E a, c, e 103/3
F b, d, f 123/3
G a, c, e, g 143/3
H f, h, b, d 163/3
J g, j, a, c, e 183/3
K h, e, b, d, f 203/3
L j, f, a , s, e, g, 1 x PŁ. PODKŁAD. 223/3
M e, g, f, h, b, d, 2 x PŁ. PODKŁAD. 243/3
N f, h, g, j, a, c, e, 2 x PŁ. PODKŁAD. 263/3
O g, j, h, e, b, d, f, 3 x PŁ. PODKŁAD. 283/3
P c, e, j, f, a, c, e, g, 5 x PŁ. PODKŁAD. 303/3

Płyty DACHROCK KSP mają następujące wymiary: [długość x szerokość]: 
1000×250 mm
- płyta „a”, 1000×500×250 mm - płyta „b”, 1000×500 mm - pozostałe płyty.

Maksymalna odległość między wpustami dachowymi dla standardowego kontr-
spadku wynosi 30 m.

DACHROCK KSP - PŁYTA PODKŁADOWA

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5- PL(5)350-WS-WL(P)-MU1
dla gr. 40-70 mm
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5- PL(5)400-WS-WL(P)-MU1
dla gr. 80-200 mm

POLSKA NORMA
PN-EN 13162:2002

CERTYFIKAT CE
1390-CPD-0044/06/P; 1390-CPD-0045/06/P

ZASTOSOWANIE
Płyty podkładowe stosowane są razem z płytami DACHROCK KSP przezna-
czonymi do kształtowania dwukierunkowego spadku (kontrspadku) na dachu 
płaskim o dowolnym nachyleniu.

PARAMETRY TECHNICZNE 
współczynnik przewodzenia ciepła λD

dla grubości 40-70 mm 0,040 W/m·K
dla grubości 80-200 mm 0,039 W/m·K
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 klasa A1 - wyrób niepalny

Naprężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie, 
przy 10% odkształceniu względnym - CS(10)50 ≥ 50 kPa

wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadle do powierzchni czołowych – TR15 ≥ 15 kPa

obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm
PL(5)400 ≥ 400 N dla gr. 40-70 mm
PL(5)500 ≥ 500 N dla gr. 80-200 mm

ODCHYŁKI WYMIAROWE
grubość – klasa tolerancji T4 -3 % lub -3 mm1) +5 % lub +5 mm2)

1) ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję, 2) ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję

WYMIARY I PAKOWANIE:
Każdy moduł składający się z płyt kontrspadkowych DACHROCK KSP pako-
wany jest w jedną osobną paczkę. Wyjątkowo moduły A, B i C pakowane są
razem w jedną paczkę. Paczki układane są na drewniane palety o wymiarach 
1000 × 1200 mm i wysokości nie większej niż 1200 mm.
Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt kontrspadkowych 
DACHROCK KSP dla dachów o mniejszym nachyleniu: 2 i 3%. Standardowy
kontrspadek (rys. na poprzedniej stronie) składa się z 4 elementów: 2 kontrspad-
ków DACHROCK KSP L (odmiana spadku lewostronna oznaczana literą L) oraz
2 kontrspadków DACHROCK KSP P (odmiana spadku prawostronna oznaczana
literą P).

Płyta podkładowa DACHROCK KSP jest oferowana w jednym asortymencie 
1000 × 500 × 100 mm. Płyty są pakowane w osobne paczki.

BLOCZEK TRAPEZOWY
Z WEŁNY MINERALNEJ DO WYPEŁNIENIA BLACHY TRAPEZOWEJ

KOD WYROBU
MW-EN 13162 - T3 – CS(10)0,5 – WS – MU1

POLSKA NORMA
PN-EN 13162:2002

CERTYFIKAT CE
1390-CPD-0044/06/P; 1390-CPD-0045/06/P

ZASTOSOWANIE
- bloczki trapezowe przeznaczone są do wypełniania fałd w blasze trapezowej 

w celu polepszenia izolacyjności akustycznej dachu,
- bloczki trapezowe mają długość 1000 mm i przekrój trapezowy dopasowany 

do wymiarów blach trapezowych dachowych.

PARAMETRY TECHNICZNE
PÓŁPRODUKTU PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI BLOCZKÓW TRAPEZOWYCH 
współczynnik przewodzenia ciepła λdekl ≤ 0,042 W/m·K
pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku 
(przy gr. 50 mm) w paśmie częstotliwości:

od 100 do 500 Hz od 0,1 do 0,8
od 630 do 2000 Hz ≥ 0,8%
od 2500 do 6300 Hz od 0,6 do 0,8

klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny

ODCHYŁKI WYMIAROWE
długość ±2%
wysokość ±5 mm
podstawa A ±1,5%
podstawa B ±1,5%

WYMIARY I PAKOWANIE
Wymiary bloczka oraz pakowanie ustalane są indywidualnie w zależności od
potrzeb klienta.
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KLIN DACHOWY - KLIN Z WEŁNY MINERALNEJ

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)450-WS-WL(P)-CP4-MU1

POLSKA NORMA
PN-EN 13162:2002

CERTYFIKAT CE
1390-CPD-0044/06/P

ZASTOSOWANIE
Do izolowania elementów pionowych wystających ponad powierzchnię da-
chu, np. attyki, kominy.

PARAMETRY TECHNICZNE
PÓŁPRODUKTU PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI KLINÓW DACHOWYCH
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. ≥ 70 kPa
obciazenie punktowe przy 5 mm ≥ 450 N
stabilność wymiarów w temp. 70°C i wilgotności 
względnej powietrza 90% w czasie 48 h ≤ 0,1%

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. ≥ 15 kPa
krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą 
częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2

Klasa reakcji na ogien A1 - wyrób niepalny

ODCHYŁKI WYMIAROWE
długość ±5 mm
szerokość ±3 mm
grubość ±3 mm

WYMIARY I PAKOWANIE
długość szerokość grubość ilość sztuk 

w kartonie
ilość sztuk
na palecie

[mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]
1000 50 50 80 1152
1000 100 100 20 288
1000 150 150 6 128
1000 180 180 4 110

ŁĄCZNIKI DACHOWE ROCKWOOL DO BLACHY TRAPEZOWEJ O GRUBOŚCI DO 2,5 MM

grubość izolacji 
ROCKWOOL

kołek teleskopowy 
ROCKWOOL typu GOK

ilość kołków 
w opakowaniu

wkręt dachowy 
ROCKWOOL typu WX

ilość wkrętów 
w opakowaniu

[mm] [szt.] [szt.]

50 GOK-35 600 WX-4850 200
80 GOK-35 600 WX-4880 200
100 GOK-85 200 WX-4850 200
120 GOK-105 200 WX-4850 200
140 GOK-105 200 WX-4870 200
150 GOK-135 200 WX-4850 200
160 GOK-135 200 WX-4860 200
180 GOK-155 200 WX-4860 200
200 GOK-185 200 WX-4850 200
220 GOK-185 200 WX-4870 200
240 GOK-185 200 WX-48100 200
250 GOK-235 100 WX-4850 200
260 GOK-235 100 WX-4860 200
300 GOK-285 200 WX-4850 200
320 GOK-285 200 WX-4870 200
360 GOK-285 200 WX-48120 200
400 GOK-285 200 WX-48160 200

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5378/02

ZASTOSOWANIE
Przeznaczone do mocowania izolacji z płyt dachowych ROCKWOOL oraz 
pokrycia dachowego w stropodachach niewentylowanych z blachy trapezowej 
o grubości do 2,5 mm.

UWAGI
1. Długość łącznika dobiera się w zależności od grubości izolacji ROCKWOOL.
2. Projektant jest odpowiedzialny za dobór typu, ilości i rozmieszczenie łączników 

na dachu.
3. Typ łącznika, ilość i ich rozmieszczenie na dachu powinny być wpisane w pro-

jekcie technicznym.

PARAMETRY TECHNICZNE
NOŚNOŚĆ POŁĄCZEŃ WYKONANYCH WKRĘTAMI TYPU WX 
DLA BLACHY TRAPEZOWEJ WYKONANEJ ZE STALI St0S [N]

grubość blachy charakterystyczna Skv obliczeniowa SRv

0,75 mm 1200 N 600 N
1,00 mm 2000 N 1000 N
1,25 mm 2600 N 1300 N

Parametry wytrzymałościowe stali użytej do produkcji wkręta
wytrzymałość na rozciąganie: min. Rm 450 MPa
granica plastyczności: min. Re 275 MPa
wydłużalność: min. A5 24%

minimalny niszczący moment skręcający wkręt ≥ 6,3 Nm
trzony łączników G wyk. z poliamidu 6 o nazwie tech. PA-6

45



Klasa odporności ogniowej
wg „Warunków technicznych”  - Kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV – dla budynku mieszkalnego.
Rozporządzenie z 12.04.2002 r.  - Klasa odporności pożarowej bu dyn ku C – dla budynku 5-kondygnacyjnego o grupie wysokości (SW) – średniowysoki.
TAB. 4 i 5 wymaganie: - Klasa dotycząca konstrukcji R15 z oddzieleniem przegrodą o EI60 [min.], dawniej F1.
  przyjęto: - wg badań: konstrukcję dachu o R15 z przegrodą jw. (wełna ROCKWOOL z płytą g-k gr. 20 mm) klasy EI 60 [min.], a dawniej F1.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
wg Dz. U. nr 178/2004, poz. 1841, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A [dB]
drogi lub linie kolejowe, tramwajowe, koleje linowe instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

pora dnia – przedział 
czasu odniesienia 

równy 16 godzinom

pora nocy – przedział 
czasu odniesienia 
równy 8 godzinom

pora dnia – przedział czasu 
odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno 
po sobie następującym

pora nocy - przedział czasu 
odniesienia równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy

Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40Tereny szpitali poza miastem
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

55 50 50 40
Zabudowa związana ze stałym lub wielogodzinnym  pobytem 
dzieci i młodzieży
Tereny domów opieki
Tereny szpitali w miastach
Teren zabudowy mieszkaniowej
- wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
- jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi 60 50 55 45
Teren zabudowy zagrodowej
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców ze zwar tą zabudową mieszkaniową i 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych

65 55 55 45

TAB 1
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Przykładowe wymagania izolacyjności akustycznej wg PN-B-02151-3:1999

TAB. 2. Wymagane wartości min. R’A2 lub min. R’A1 [dB] (dla przegrody zewnętrznej z oknami)

Rodzaj budynku Poziom dźwięku A w dB
na zewnątrz przegrody

dzień do 45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75
noc do 35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Mieszkalne
Pokoje1) 20 20 23 23 28 33 38
Kuchnie 20 20 20 20 23 28 33

Hotele ≥ Pokoje hotelowe1) 20 20 23 23 28 33 38
Hotele ≤ Pokoje hotelowe1) 20 20 20 23 23 28 33
Szpitale Gabinety, pokoje chorych1)

20 23 23 28 33 38 – 2)Przychodnie Gabinety, pokoje zabiegowe
Żłobki, przedszkola Pokoje dla dzieci
Domy wczasowe Pokoje1) 20 20 23 23 28 33 38
Szkoły Sale lekcyjne 20 20 23 23 28 33 – 2)

Placówki naukowe Pokoje do pracy 20 23 23 28 33 38 – 2)

Administracyjne, 
domy kultury

Pokoje z koncentracją uwagi 20 20 23 23 28 33 38
Pokoje biurowe, sale zajęć 20 20 20 20 23 28 33

Wszystkie rodzaje
Kawiarnie, restauracje, sklepy 20 20 20 20 20 23 38
Klatki schodowe, piwnice,
pomieszczenia gospodarcze bez wymagań

- wg tabeli 5 normy  – dla przegrody zewnętrznej – (ściany zewnętrznej) z OKNAMI
- wg 6.3 normy – dla ściany zewnętrznej, przejazdu, stropodachu, poddasza jako pełnej 
    przegrody BEZ OKEN poniższe wymagania należy zwiększyć o 10 dB.

1) Należy wyznaczyć minimalną wartość wskaźnika w zależności od miarodajnego poziomu dźwięku A dla dnia 
oraz nocy i jako wymaganie przyjąć wartość większą.

2) Wymagania określa się indywidualnie.

- wg 8 i tabeli 6 normy – wymagania dla części PEŁNEJ przegrody zewnętrznej (ściany zewnętrznej, 
    stropodachu, poddasza) oraz OKIEN o powierzchni DO 50% całej przegrody.

TAB. 3. Wymagane wartości min. R’A2 lub min. R’A1 [dB]
Gdy dla przegrody według TAB. 2 w dB 20 23 28 33 38
to dla części pełnej przegrody ma być 25 30 35 40 45
oraz okna 20 20 25 30 35

Wybrane wymagania bezpieczeństwa pożarowego wg Rozporządzenia MI z 12.04.2002 r.
TAB. 4. Kwalifikacja budynków ZL do Kategorii zagrożenia ludzi wg § 209, ust. 1 i 2 Rozporządzenia

Kategoria Budynki – mieszkalne, zamieszkiwania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz ich części (strefa pożarowa)
ZL I Zawierające pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, oprócz osób o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL II Przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy opieki
ZL III Użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II
ZL IV Budynki mieszkalne
ZL V Zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II

TAB. 5. Wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej i ogniowej
Odporność pożarowa budynków określonych jako ZL Klasa odporności ogniowej elementu budynku w minutach

Kategoria 
zagrożenia 

ludzi
Budynki

Liczba 
kondygnacji 

lub wysokość H [m]

Klasa 
odporności 
pożarowej

Główna konstrukcja nośna 
– ściany, słupy, 
ramy, podciągi

Strop Ściana 
zewnętrzna

Ściana 
wewnętrzna*

Konstrukcja
dachu

Przekrycie
dachu**

Poddasze 
użytkowe

(§219, ust. 2)

ZL I
ZL II

(N) (SW) (W) H ≤≤ 55 B R 120 REI 60 EI 60 EI 30 R 30 E 30
(WW) H > 55 A R 240 REI 120 EI 120 EI 60 R 30 E 30

ZL III
(N) H ≤≤ 12 C R 60 REI 60 EI 30 EI 15 R 15 E 15 EI 30

(SW) (W) 12 < H ≤ ≤ 55 B R 120 REI 60 EI 60 EI 30 R 30 E 30 EI 60
(WW) H > 55 A R 240 REI 120 EI 120 EI 60 R 30 E 30

ZL IV
(N)  ≤≤ 4 D R 30 REI 30 EI 30 - - - EI 30

(SW)  ≤≤ 9 C R 60 REI 60 EI 30 EI 15 R 15 E 15 EI 60
(W) (WW) > 10 i H > 25 B R 120 REI 60 EI 60 EI 30 R 30 E 30

ZL V
(N) H  ≤≤ 12 C R 60 REI 60 EI 60 EI 15 R 15 E 15 EI 30

(SW) (W) 12 < H 55 B R 120 REI 60 EI 60 EI 30 R 30 E 30 EI 60
(WW) H > 55 A R 240 REI 120 EI 120 EI 60 R 30 E 30

* dla ścian nośnych wymagania nośności ogniowej R jak dla głównej konstrukcji nośnej,
** wymagania odporności ogniowej nie dotyczą naświetli, świetlików, okien połaciowych, jeżeli ich powierzchnia nie przekracza 20% powierzchni połaci dachowych.
Budynki: (N) niskie, (SW) średniowysokie, (W) wysokie, (WW) wysokościowe
R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ognowa

Przykładowa izolacyjność
akustyczna poddasza użytkowego
ocieplonego wełną ROCKWOOL
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Przykładowe wartości wskaźników izolacyjności akustycznej 
dla typowych stropodachów z blachy trapezowej

Opis rozwiązania Przekrój poprzeczny
Wskaźnik 

izolacyjności 
akustycznej Rw*

- pokrycie dachowe z papy bitumicznej 3 x 4 mm
- wełna Rockwool o nazwie Durock 100 mm 

(odpowiednik MONROCK MAX 100 mm),
- papa bitumiczna jako paraizolacja 4 mm,
- blacha trapezowa o profilu 110/275 grubość 0,88 mm

42 dB

- Żwir płukany o frakcji 16/35 mm grubość 50 mm,
- pokrycie dachowe z papy bitumicznej 3 x 4 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Durock 100 mm 

(odpowiednik MONROCK MAX 100 mm),
- jednowarstwowa paraizolacja z papy bitumicznej 4 mm,
- blacha trapezowa o profilu 110/275 grubość 0,88 mm,

50 dB

- membrana dachowa PVC 2,8 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Durock 100 mm 

(odpowiednik MONROCK MAX 100 mm),
- folia paroizolacyjna PE 0,4 mm,
- blacha trapezowa o profilu 110/275 grubość 0,88 mm

37 dB

- Żwir płukany o frakcji 16/35 mm grubość 50 mm,
- membrana dachowa PVC 2,8 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Durock 100 mm 

(odpowiednik MONROCK MAX 100 mm),
- folia paroizolacyjna PE 0,4 mm,
- blacha trapezowa o profilu 110/275 grubość 0,88 mm

44 dB

- membrana dachowa PVC 1,2 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Hardrock II 100 mm 

(odpowiednik DACHROCK MAX 100 mm),
- folia paroizolacyjna PE 0,25 mm,
- blacha trapezowa o profilu E 135 grubość 0,88 mm

35 dB

- membrana dachowa PVC 1,6 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Hardrock II 120 mm 

(odpowiednik DACHROCK MAX 120 mm),
- jednowarstwowa paraizolacja z papy bitumicznej 5,1 mm,
- blacha trapezowa o profilu E 135 grubość 0,88 mm

40 dB

- membrana dachowa PVC 2,5 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Hardrock II 120 mm 

(odpowiednik DACHROCK MAX 120 mm),
- jednowarstwowa paraizolacja z papy bitumicznej 5,1 mm,
- wełna o gęstości 160 kg/m3 wypełniająca profile trapezowe,
- blacha trapezowa o profilu E 135 grubość 0,88 mm

42 dB

- membrana dachowa PVC 2,2 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Durock 100 mm 

(odpowiednik MONROCK MAX 100 mm),
- folia paroizolacyjna PE 0,2 mm,
- blacha trapezowa o profilu E 135 grubość 0,88 mm

36 dB

- membrana dachowa prod. Rowalin o gęstości 5kg/m2 i grubości 5 mm,
- wełna Rockwool o nazwie Hardrock II 100 mm 

(odpowiednik DACHROCK MAX 100 mm),
- folia paroizolacyjna PE 0,25 mm,
- blacha trapezowa o profilu E 135 grubość 0,88 mm wypełniona prze-

ciwpożarowym materiałem Rowagen o gęstości 15 kg/m2),

45 dB

* Pomiary wykonane w Rockwool Deutche wg normy DIN 52210. Wyniki możliwe do wykorzystania w celach poglądowych.

48



EUROPEJSKA KLASYFIKACJA OGNIOWA
WYROBÓW BUDOWLANYCH
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λD λobl Ti DS(TH) CS(10)i
[kPa]

TRi
[kPa]

PL(5)i
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MEGAROCK 0,039 0,039 T2 WL(P)

W
S

M
U

1

ROCKMIN 0,039 0,039 T2 WL(P)
TOPROCK 0,035 0,035 T2
SUPERROCK 0,035 0,035 T2
DOMROCK 0,045 0,045 T1 WL(P)
ROCKTON 0,036 0,036 T3 CS(10)0,5
PANELROCK, PANELROCK F 0,036 0,036 T3 CS(10)0,5
WENTIROCK, WENTIROCK F 0,037 0,038 T4 CS(10)10 TR7,5
FASROCK MAX d ≤ 100 mm 0,039 0,040 T4 DS(TH) CS(10)10 TR7,5
FASROCK MAX d > 100 mm 0,037 0,038 T4 DS(TH) CS(10)10 TR7,5
FASROCK d = 20-30 mm 0,041 0,042 T4 DS(TH) CS(10)40 TR15 WL(P)
FASROCK d ≥ 40 mm 0,039 0,040 T4 DS(TH) CS(10)40 TR15 WL(P)
FASROCK-L 0,042 0,043 T5 DS(TH) CS(10)40 TR100 WL(P)
STROPROCK 0,041 0,042 T4 CS(10)50 PL(5)400
STALROCK MAX 0,036 0,036 T3 CS(10)0,5
CB ROCK 0,038 0,039 T4 DS(TH) TR7,5 PL(5)100
MONROCK MAX d < 80 mm 0,040 0,041 T4 DS(TH) CS(10)40 TR7,5 PL(5)350 WL(P)
MONROCK MAX d ≥ 80 mm 0,039 0,040 T4 DS(TH) CS(10)40 TR7,5 PL(5)400 WL(P)
DACHROCK MAX d < 80 mm 0,041 0,042 T4 DS(TH) CS(10)50 TR15 PL(5)400 WL(P)
DACHROCK MAX d ≥ 80 mm 0,040 0,041 T4 DS(TH) CS(10)50 TR15 PL(5)500 WL(P)
DACHROCK SP i KSP 0,041 0,042 T6 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)450 CP4 WL(P)
KLIN DACHOWY 0,041 0,042 T6 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)450 CP4 WL(P)

1) obliczeniowe wartości współczynników przewodzenia ciepła λobl skalkulowano na podstawie PN-EN ISO 10456:2004.

PRAKTYCZNY WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU αP = Ea /Ep
ORAZ WSKAŹNIK POCHŁANIANIA αw

I KLASA POCHŁANIANIA DLA GRUBOŚCI 50 lub 100 mm
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TOPROCK (0,60) (1,00) (1,00) (0,95) (0,95) (0,90) (1,00) (A)

SUPERROCK
0,15 0,50 0,80 0,95 0,95 0,95 0,75H C

(0,35) (0,85) (1,00) (1,00) (0,95) (0,95) (1,00) (A)

ROCKMIN
0,20 0,50 0,85 0,85 0,80 0,75 0,80 B

(0,45) (0,95) (1,00) (0,90) (0,85) (0,85) (0,90L) (A)

DOMROCK (0,45) (0,95) (1,00) (0,85) (0,90) (0,95) (0,90L) (A)

ROCKTON
0,20 0,55 0,95 0,95 0,85 0,75 0,85 B

(0,65) (1,00) (1,00) (0,95) (0,90) (0,90) (0,95L) (A)

PANELROCK
TECHROCK 60 (0,75) (1,00) (1,00) (0,95) (0,85) (0,70) (0,85L) (B)

WENTIROCK (0,75) (1,00) (1,00) (0,90) (0,90) (0,75) (0,90L) (A)

WENTIROCK F (0,70) (1,00) (1,00) (0,95) (0,90) (0,90) (0,95L) (A)

FASROCK
0,20 0,65 0,95 0,95 1,00 1,00 0,90 A

(0,40) (0,65) (0,85) (0,90) (1,00) (1,00) (0,90) (A)

FASROCK-L (0,55) (1,00) (1,00) (0,90) (0,85) (0,85) (0,90L) (A)

STROPROCK 0,17 0,73 1,00 1,00 0,99 0,98
DACHROCK MAX 0,17 0,79 1,00 0,98 0,99 1,00
MONROCK MAX 0,19 0,65 1,00 0,97 0,95 0,84
ALFAROCK (0,95) (0,95) (0,95) (0,80) (0,65) (0,25) (0,45L) (D)

- wartości w nawiasach, np. (0,59), (0,90 L), (A) dotyczą grubości 100 mm,
- wyznacznik kształtu: gdy αp>0,25 niż wzorzec, czyli lepsze pochłanianie dźwięku 

niż standardowe w pasmach: niskich L, średnich M lub wysokich H.
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ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
DORADZTWO TECHNICZNE
tel. 0801 66 00 36
 0601 66 00 33
fax 068 38 50 122 
www.rockwool.pl
e-mail: doradcy@rockwool.pl

Przedstawione w niniejszej broszurze rozwiązania nie 
wyczerpują listy możliwości zastosowań wyrobów z wełny 
ROCKWOOL. Podane informacje służą jako pomocnicze 
w projektowaniu i wykonawstwie. Jeżeli mają Państwo pytania 
i wątpliwości dotyczące zastosowania wyrobów ROCKWOOL 
– prosimy o kontakt z nami. Ponieważ firma ROCKWOOL pro-
paguje najnowsze i energooszczędne rozwiązania techniczne, 
nieustannie doskonaląc swoje wyroby – a także z uwagi na 
zmieniające się normy i przepisy prawne – nasze materiały 
informacyjne są na bieżąco aktualizowane.
Wydawca nie odpowiada za błędy składu i druku. Wydawca 
zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych ze 
względu na zmieniające się normy prawne.


