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Najczęściej popełniane błędy

Fot.: LABORATORIUM DACHÓW ZIELONYCH

KATARZYNA WOLAŃSKA, PIOTR WOLAŃSKI

Wykonanie dachów płaskich – szczególnie zielonych – wymaga
nie tylko fachowej wiedzy, ale też odpowiedniej jakości materiałów.
Najlepiej wybrać te, które należą do jednego systemu.

O

becnie stosowane kompletne
systemy izolacji i wykonania
poszczególnych warstw dachów zielonych były opracowywane
przez producentów od ponad 20 lat.
Zdobyte doświadczenie pozwoliło im
wprowadzić specjalne rozwiązania dostosowane do dwóch rodzajów roślinności – ekstensywnej i intensywnej.
Różni producenci w różny sposób nazywają swoje systemy. Każdy system ma
też inne cechy szczególne i odmienne parametry techniczne (na przykład ciężar,
grubość poszczególnych warstw, stopień
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nachylenia połaci, rodzaj roślinności,
retencjonowanie, współczynnik spływu
czy magazynowania wody). Różne są też
koszty założenia, wartość ekologiczna
czy nakład pracy potrzebny do pielęgnacji wykonanego dachu.
Najważniejsze jest jednak to, że
wszystkie materiały tworzące taki sprawdzony system mają dobrą jakość oraz są
specjalnie dobrane i przetestowane. Pro-

dukty wzajemnie się uzupełniają, dzięki
czemu przyspieszają i ułatwiają wykonanie dachu, ograniczając przy tym ryzyko
popełnienia błędów. Właściwości każdego z tych produktów są dokładnie
opisane, a wartości poszczególnych parametrów zawarte w kartach technicznych, ze szczegółowym podaniem ich
przeznaczenia oraz warunków, w jakich
mogą być stosowane.

Decydując się na wykonanie dachu płaskiego
z roślinnością z produktów systemowych możemy
liczyć na to, że zostanie on objęty kilkuletnią gwarancją.
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Skutkiem wykorzystania ziemi
z wykopu lub ogrodowej zamiast
substratu jest usychanie roślin

kim ciężar. Ziemia z wykopu często waży dwa razy więcej niż
substrat, przez co nadmiernie obciąża konstrukcję dachu.
Ważna jest też wodoprzepuszczalność. Zawartość iłów i gliny powoduje, że taka ziemia nie przepuszcza wody. Następstwem tego jest jej zastój i nierównomierne zaopatrzenie roślinności, co powoduje obumieranie roślin. Zbyt duża zawartość
węglanów może doprowadzić do zamulenia drenażu.
Kolejnym aspektem jest niepożądana roślinność – wraz z ziemią z wykopu na dach nanoszone są szybko rosnące korzenie
i kłącza, kawałki pędów oraz nasiona chwastów, co psuje zamierzony efekt estetyczny. Aby się trwale pozbyć takiej roślinności, potrzebny jest duży nakład kosztów i pracy.
REKLAMA

dachów zielonych
TEKST

Nieszczelne złącza izolacji
przeciwwodnej z papy
termozgrzewalnej

Fot.: LABORATORIUM DACHÓW ZIELONYCH

Fot.: APK DACHY ZIELONE
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Do wykonania dachów
zielonych powinny być
wykorzystane kompletne
systemy materiałów. Dzięki
temu zyskamy gwarancję
nie tylko na same produkty,
ale także i na cały dach

Nie można mieć pewności właściwego wykonania dachu zielonego z zastosowaniem rozwiązań niesystemowych, czyli
przypadkowych materiałów pochodzących od różnych producentów. Użycie takich komponentów nie jest zgodne z ich przeznaczeniem i – co niezwykle ważne – brak informacji o tym,
jak będą ze sobą „współpracować” i na siebie wzajemnie oddziaływać. Są to zwykle materiały tańsze niż rozwiązania systemowe, co może wydawać się początkowo korzyścią. Jednak
właściciel domu może otrzymać wyłącznie gwarancję na poszczególne materiały; nie zostanie nią objęty po wykonaniu cały dach zielony. Nie da się również odpowiednio dostosować
warstw do danego rodzaju roślinności.
Zamienniki materiałów. Częstą praktyką w Polsce jest
szukanie oszczędności przez zamianę produktów systemowych, które zostały zapisane w projekcie, na przypadkowe materiały. Zastosowanie takich tańszych zamienników, które tylko z wyglądu są podobne do oryginalnych, zwykle okazuje się
rozwiązaniem droższym. Użycie ich powoduje znaczne straty,
ponieważ nie będą one pełnić założonych funkcji i – co znacznie gorsze – spowodują zniszczenie pozostałych warstw dachu,
narażając właścicieli na jego kosztowną naprawę.
Przykładem takiej pozornie korzystnej finansowo zamiany
jest użycie folii kubełkowej. Powinna ona być stosowana tylko
do odwodnienia pionowego, na przykład ścian fundamentowych. Skutkiem ułożenia tej folii na dachu z zielenią intensyw-

Nieszczelna izolacja przeciwwodna
i niewłaściwie wykonane przepusty
dachu zielonego

Nieszczelne wykonane połączenie
izolacji przeciwwodnej przy wpuście
dachowym

ną, jest pozbawienie go funkcji drenującej. Folia kubełkowa jest
mało odporna na nacisk i zwyczajnie ulega zgnieceniu.
Substrat to podstawa. Producenci rozwiązań systemowych opracowali specjalistyczne substraty dostosowane
do parametrów różnych typów dachów, które gwarantują
właściwe funkcjonowanie roślinności. Substraty dachowe
odgrywają decydującą rolę w osiągnięciu sukcesu, jeśli chodzi o zieleń i działanie dachu czy tarasu zielonego. Źle dobrany substrat, o zbyt niskiej jakości, od nieznanego producenta lub zastosowanie ziemi z wykopu może spowodować
znaczne szkody.
Przeciwko zastosowaniu na dachu ziemi z wykopu lub taniego substratu o zbyt niskiej jakości przemawia przede wszyst-
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System izolacji przeciwwilgociowej
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Skład systemów
do dachów zielonych
dostosowuje się do rodzaju
roślinności. W podstawowym zestawie są
włóknina chłonno-ochronna, mata drenażowa,
geowłóknina filtracyjna, substrat i nadstawka rewizyjna

we właściwe funkcjonowanie dachu, ale też ze zmianą ciężaru. Może to powodować nadmierne obciążenie stropu nad
ostatnią kondygnacją lub niedobór masy i zniszczenie dachu
pod wpływem siły ssania wiatru.
Warstwa ochronna. Wykonuje się ją z mat chłonno-ochronnych, które zabezpieczają folię przeciwkorzenną i hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maty te również chłoną wodę i ją magazynują.
Warstwa drenażowa. Jest bardzo istotną częścią całego
układu. Podstawową funkcją drenażu jest gromadzenie wody
opadowej dla roślin oraz odprowadzanie jej nadmiaru do odpływów dachowych. Może być ona wykonana z materiałów

Fot.: OPTIGRÜN

sypkich, gromadzących wodę w swoich porach, na przykład
lawy wulkanicznej czy pumeksu. Zazwyczaj jest jednak
ułożona ze specjalnych mat drenażowych o różnych wysokościach oraz różnym stopniu gromadzenia wody.
Warstwa filtracyjna. Zabezpiecza drenaż przed drobnymi cząstkami substratu, które mogłyby spowodować zatkanie
warstwy drenażowej i zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.
Warstwa wegetacyjna. To specjalnie skomponowane substraty. Ich podstawowy skład to elementy mineralne zatrzymujące wodę, a jednocześnie bardzo
lekkie, oraz niewielka domieszka materii organicznej.
Roślinność. To element całego systemu, bez którego
nie byłoby zielonego dachu. Wybór roślin jest bardzo duży,
począwszy od drobnych bylin po niewysokie drzewa. Najbardziej popularnymi roślinami do zazieleniania ekstensywnego
są różne gatunki i odmiany rozchodników, które bardzo dobrze znoszą suszę oraz wysoką temperaturę.
Uwaga! W Polsce przy projektowaniu i wykonaniu dachów
zielonych wykorzystuje się niemieckie normy FLL, które
są zbiorem zaleceń obowiązujących w Niemczech. Stanowią
one punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz
pielęgnacji dachów zielonych także w większości krajów Europy i świata. Do tej pory normy FLL dostępne były jedynie w języku niemieckim i angielskim. Obecnie prowadzone są prace
nad ich wydaniem w języku polskim.
Substrat
to specjalnie
dobrana mieszanka
materiałów
organicznych, takich
jak torf i kompost,
oraz lekkie,
porowate kruszywa

Producenci systemów przeznaczonych do dachów płaskich wykończonych zielenią
testują każdy produkt oddzielnie i wszystkie razem. Dzięki temu zyskują pewność,
że wykonany z nich dach będzie funkcjonował bezawaryjnie przez wiele lat.
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Fot.: SIKA POLAND

Producenci systemów dachów zielonych komponują rozwiązania do rodzaju dachu, odpowiednio dobierając warstwy
i materiały. Każdy z zestawów produktów ma zawsze obliczony maksymalny oraz minimalny ciężar. Zamiana poszczególnych elementów wiąże się więc nie tylko z dużą ingerencją

Mata drenażowa z przetłoczeniami, które zatrzymują
wodę przed wniknięciem w głębsze warstwy

Zielony dach bezwzględnie musi mieć warstwę przeciwkorzenną, która będzie zabezpieczać hydroizolację przed
uszkodzeniami przez rośliny.
Izolacje przeciwwodne i produkty do ich klejenia mają
w swojej ofercie niektórzy producenci systemów dachów zielonych. Inni polecają hydroizolacje sprawdzonych firm, specjalizujących się w technologiach uszczelnień.
Takie materiały jak wpusty dachowe, przepusty burzowe
znajdują się w ofercie firm specjalizujących się w technologiach
do odprowadzania wody. Natomiast w ofercie firm produkujących systemy do dachów zielonych znajdują się nadstawki
rewizyjne nad wpusty dachowe, czy profile separacyjne służące do oddzielania różnych powierzchni na dachach.

Preparaty niezbędne do szczelnego układania izolacji
przeciwwodnej z membrany kauczukowej EPDM

Membrany kauczukowe EPDM, z których wykonuje się
izolację przeciwwodną trzeba chronić przed słońcem

Fot.: SIKA POLAND

Włóknina chłonno-ochronna zabezpiecza folię przeciwkorzenną przed uszkodzeniami i magazynuje wodę

Uszczelnianie połączenia pasów membrany – od tego
zależy zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem
REKLAMA
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Folia przeciwkorzenna chroni hydroizolację
przed uszkodzeniem przez rośliny
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Systemowe elementy dachów zielonych

Najważniejszą izolacją na dachu płaskim jest przeciwwilgociowa. To ona zabezpiecza dach przed przeciekaniem. Aby ją
chronić przed uszkodzeniami i działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, zwłaszcza zmian temperatury, najlepiej, jeśli dach płaski zostanie wykonany jako odwrócony. Wtedy izolacja przeciwwodna będzie ułożona bezpośrednio
na stropie i zabezpieczona wykonanymi na niej warstwami.
Choć do dyspozycji jest wiele materiałów, to na tę warstwę
należy wybierać tylko te, które są odporne na przerastanie
przez korzenie roślin i spełniają normy FLL. Mogą to być wykonane z kauczuku membrany EPDM, folie płynne, lub papa termozgrzewalna. Materiały te są odporne nie tylko na działanie
wody, ale również na jej nacisk pod ciśnieniem z zewnątrz.

Fot.: SIKA POLAND

[Izolacje dachów płaskich]

