
Dachy płaskie wymagają dokład-
ności wykonania i zastosowania
dobrej jakości materiałów, najle-

piej tworzących jeden sprawdzony sy-
stem. Na tym nie powinno się oszczę-
dzać, ale nie oznacza to, że koszt takiego
dachu musi być bardzo wysoki.

Trudno jednoznacznie ocenić, ile osta-
tecznie wydamy na dach płaski. Wiele
zależy od sposobu jego wykończenia
i funkcji, które ma pełnić. Dachy inten-
sywne są projektowane i użytkowane jak
ogród; dachy ekstensywne natomiast
składają się z mało wymagających roślin,
po których można chodzić tylko w celu
dokonywania przeglądu i konserwacji.

Najmniej będziemy musieli wydać na
tradycyjny dach płaski, czyli stropodach
niewentylowany. Wystarczy strop nad
ostatnią kondygnacją ocieplić warstwą
styropianu o grubości 15-20 cm, zabez-
pieczoną od góry papą. Koszt tych prac
wraz z materiałami wyniesie w przybli-
żeniu 110-270 zł/m2. Stropodach niewen-
tylowany jest jednak najgorszym warian-
tem dachu płaskiego i najmniej trwałym.

Za zdecydowanie lepszą konstrukcję
– dach o odwróconym układzie warstw
– będziemy musieli zapłacić więcej. Ce-
na zależy od wybranego rozwiązania.
O wyborze rodzaju wykończenia dachu
odwróconego powinniśmy zadecydować

już na etapie projektu. Na etapie budowy
wybór dostępnych rozwiązań będzie
znacznie mniejszy. Jest to związane
głównie ze sporym dodatkowym cięża-
rem – zieleni, żwiru, płyt betonowych lub
kamiennych. Jeśli więc zmieniamy war-
stwy dachu podczas budowy, projektant
musi sprawdzić nośność stropu. Gdy ma
wystarczający zapas, jest szansa na cięż-
sze wykończenie.

Dodatkowo, dach zielony może zwię-
kszyć biologicznie czynną powierzchnię
działki. Dzięki temu da się wybudować
dom o większej powierzchni, spełniając
jednocześnie wymogi planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu.

DACH PŁASKI
DOMY Z TAKIMI DACHAMI PROJEKTUJE SIĘ CORAZ CZĘŚCIEJ. DACH PŁASKI MOŻE PRZYKRYWAĆ
CAŁĄ KONSTRUKCJĘ DOMU LUB ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO NAD GARAŻEM. MOŻNA GO ZAMIENIĆ
W TARAS LUB OGRÓD, ALE PRZEDE WSZYSTKIM JEDNAK TRZEBA ZADBAĆ O JEGO STARANNE
WYKONANIE.

TEKST MARIUSZ RUDNICKI
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BUDOWANIE DOMU
JAK NAJMNIEJSZYM KOSZTEM

WCALE NIE JEST ROZWIĄZANIEM
OSZCZĘDNYM. TYLKO DZIĘKI

MĄDRYM DECYZJOM BUDOWLANYM
MOŻEMY WYDAĆ MNIEJ
I MIEĆ Z TEGO POŻYTEK.

PRACE BUDOWLANE FINANSOWANIE

PARTNER CYKLU
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PROJEKT DACHU ODWRÓCONEGO

WARSTWY IZOLACYJNE

�1 Próba szczelności izolacji przeciw-
wilgociowej

�2 Izolacja termiczna z polistyrenu eks-
trudowanego

�3 Geowłóknina zabezpieczająca przed
przerastaniem korzeni

�4 Mata drenażowa do bezpiecznego od-
prowadzania nadmiaru wody opadowej

Dachy odwrócone wymagają odpowiednio mocnej konstrukcji
domu. Szczególnie dotyczy to nośności stropu, która jest istot-
na dla możliwości wyboru sposobu wykończenia.

Warstwy dachów zielonych ekstensywnych mogą mieć cię-
żar wynoszący od około 70 kg/m² do nawet 200 kg/m². Planując
dach z roślinnością intensywną, należy przewidzieć obciążenie
rzędu 400 kg/m².

Jeśli decydujemy się na taras z elementami zieleni, warto
skorzystać z oferty architekta krajobrazu. Zaprojektuje on
ogród, który będzie dostosowany do trudniejszych niż w natu-
rze warunków.

Koszt projektu zależy od projektanta i stopnia skomplikowa-
nia wybranego wariantu odwróconego dachu płaskiego. Dla ta-
rasu o powierzchni 50 m2 może wynieść od jednego do kilku ty-
sięcy złotych.

Standardowym rozwiązaniem pokrycia dachu płaskiego o od-
wróconym układzie, jest wykonanie termoizolacji na warstwie
przeciwwilgociowej, ułożonej bezpośrednio na stropie. W ten
sposób chronimy izolację przeciwwilgociową przed uszkodze-
niami i działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych,
zwłaszcza zmian temperatury. Dzięki temu znacznie skutecz-
niej zabezpiecza ona dach przed przeciekaniem.
� Izolacja przeciwwilgociowa. To na niej należy skupić najwię-
kszą uwagę. Dotyczy to zarówno materiału, jak i ekipy wyko-
nawczej. Choć mamy do dyspozycji bardzo wiele materiałów,
to na tę warstwę nadają się jedynie papy termozgrzewalne
i membrany kauczukowe (EPDM). Za dwie warstwy dobrej ja-
kości papy zapłacimy 40-48 zł/m2, natomiast za membranę
– 45--70 zł/m2.

Po wykonaniu izolacji, a przed ułożeniem kolejnych warstw,
powinno się sprawdzić szczelność dachu, wykonując próbę
wodną. Odcina się odpływ, a następnie zalewa dach wodą do
wysokości 10 cm i pozostawia na około 72 godziny. Jeśli dach
przecieka, plama wilgoci będzie widoczna na spodzie stropu do-
kładnie pod nieszczelnością.

� Izolacja termiczna. Jest ona narażona na długotrwałe i bez-
pośrednie działanie wody. Dlatego straty ciepła przez dach pła-
ski ogranicza się poprzez zastosowanie grubszej o 20% war-
stwy izolacji termicznej niż przy stropodachu tradycyjnym. Poza
tym nie można wykonać ocieplenia, jak w dachach stromych,
z wełny mineralnej w welonie lub styropianu EPS 200 (przezna-
czonego na podłogi w garażach), lecz ze znacznie droższego po-
listyrenu ekstrudowanego (80-90 zł/m2 przy grubości 20 cm).

Płyty polistyrenu ekstrudowanego są bardzo lekkie, więc po-
datne na porywy wiatru, zwłaszcza w strefach brzegowych. Ko-
nieczny jest więc balast. Jako dociążenie stosuje się najczęściej
żwir, ale można też wykonać warstwy tarasowe albo system
dachu zielonego.
� Koszt. Cena wykonania dachu odwróconego zależy od jego
powierzchni i kształtu. Zwykle za ułożenie tylko izolacji prze-
ciwwilgociowej i termicznej trzeba zapłacić 35-110 zł/m2. Do
wykonania pokrycia najlepiej zatrudnić doświadczoną ekipę
z referencjami. Wykonywanie pokrycia we własnym zakresie lub
przez przypadkowych, nieznających się na rzeczy wykonaw-
ców, najczęściej kończy się drogimi naprawami w przyszłości.

1 � KONSTRUKCJA DACHU O ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW

płyty
kamienne lub
betonowe

warstwa
żwiru

warstwa
filtrująca

termoizolacja
(polistyren
ekstrudowany)

hydroizolacja

warstwa
lekkiego betonu
z uformowanym
spadkiemstrop żelbetowy
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WYKOŃCZENIE DACHU ODWRÓCONEGO

�6 Wykonanie trawnika z rolek pozwoli szybko uzyskać do-
celowy efekt

�5 Przygotowanie podłoża pod rośliny – substrat ułożo-
ny na geowłókninie nie zamuli drenażu

�7 Maty rozchodnikowe do dobry sposób na zieleń eks-
tensywną

Dla właścicieli domu najważniejszy jest sposób wykończenia dachu płaskiego, który dość często jest wykorzystywany jako ogród
lub taras. Jest to możliwe przy zastosowaniu żwiru, desek drewnianych lub płyt chodnikowych albo roślinności.

DACH ZIELONY � Ten sposób wykończenia wymaga fachowej
wiedzy i odpowiedniej jakości materiałów. Na warstwach izo-
lacyjnych należy wykonać system drenażowy dla zapewnienia
odpływu nadmiaru wody z dachu. Drenaż zapobiega jednocześ-
nie procesom gnilnym.
� Drenaż. Najprostszy i najtańszy sposób to kilkucentymetro-
wa warstwa żwiru płukanego grubych frakcji (około 20 zł/m2),
na którym układa się na włókninę filtracyjną (3-5 zł/m2), oddzie-
lającą go od podłoża ogrodniczego.

Drenaż wykonuje się też z folii kubełkowych, lecz należy uwa-
żać, aby ograniczyć wykorzystanie takich materiałów tylko do
małych dachów. Folie kubełkowe o małej wysokości mają nie-
wielką zdolność drenażową, ale ich zaletą jest niska cena (do
10 zł/m2 razem z włókniną filtracyjną). Najlepsze pod względem
jakości są bardzo wytrzymałe folie systemowe, wykonane
z HDPE. Oprócz wysokich przetłoczeń zatrzymujących wodę
przed wniknięciem w głębsze warstwy, mają one również sieć
kanalików, które gromadzą wodę. Dzięki temu można ograni-
czać podlewanie i nie obawiać się, że rośliny uschną podczas
naszej dłuższej nieobecności. Takie folie są drogie – trzeba za
nie zapłacić nawet 100 zł/m2. Warto jednak rozważyć ich zakup.
� Podłoże. Jego wykonanie wydaje się sprawą prostą. Tymcza-
sem, aby dach zielony służył latami, nie można stosować ziemi
ogrodowej, która zamula drenaż. Konieczne jest zastosowanie
substratu (120-200 zł/m2), czyli mieszanki materiałów organicz-
nych takich jak torf i kompost oraz lekkich, porowatych kruszyw.
Materiały organiczne użyźniają strukturę; kruszywo natomiast
nadaje podłożu przepuszczalność, większy dostęp tlenu oraz
gromadzi część wilgoci, stopniowo uwalniając ją dla roślin pod-
czas suszy. Proporcje mieszanki zależą od rodzaju roślinności.

Podłoże dla zieleni ekstensywnej powinno mieć grubość mi-
nimalnie 10 cm, dla trawnika – 15-20 cm, pod krzewy i niskie
drzewa – 30-40 cm.

� Roślinność. To kolejny wydatek. Najpopularniejsze i tańsze
rozwiązania, takie jak dach ekstensywny czy trawnik, możemy
wykonać na dwa sposoby.

Jeśli oczekujemy szybkiego efektu, od razu po ułożeniu, nale-
ży zastosować trawnik z rolki (15-20 zł/m2) lub maty rozchodni-
kowe (60-100 zł/m2); przy ograniczonych funduszach można
skorzystać z nasion (około 5 zł/m2) lub sadzonek rozchodników
(3-5 zł/szt.), ale trzeba się uzbroić w cierpliwość. Za krzewy bę-
dziemy musieli zapłacić 8-25 zł/szt., a za drzewa – 35-500 zł/szt.
Należy też uwzględnić to, że rośliny zakupione w szkółkach nie
są przystosowane do ekstremalnych warunków na dachu i do-
póki się nie zakorzenią, mogą przemarzać. Część zieleni będzie
trzeba więc wymienić.
Uwaga! Wykonania dachów zielonych nie można podzielić na
etapy rozłożone w czasie. Rośliny po kilku latach od zasadzenia
są wystarczającym balastem dla izolacji termicznej z polistyre-
nu ekstrudowanego. Jednak dachy, na których nie ma roślinno-
ści lub nie jest ona jeszcze dostatecznie zakorzeniona, mogą zo-
stać uszkodzone przez wiatr. Dlatego zalecane jest jak
najszybsze zasadzenie roślinności i dociążenie stref brzego-
wych opaską ze żwiru.
� Pielęgnacja. Dach ekstensywny, z roślinami z gatunku roz-
chodników i rojników, ma niewielkie wymagania. Podlewanie
można ograniczyć do minimum tylko w okresach długotrwałej
suszy. Konieczne jest też, aby raz lub dwa razy na sezon usunąć
ewentualne niechciane chwasty (więcej o wojnie z chwastami
piszemy na stronie 108).

Roślinność intensywna – krzewy, drzewa – wymaga regular-
nego nawadniania i nawożenia, a trawniki również systema-
tycznego koszenia. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz
nakładami pracy. Podlewanie można zautomatyzować, montu-
jąc system zraszaczy z czujnikiem wilgotności. To oczywiście
kolejny wydatek.
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TARAS �Nawierzchnię, po której będzie można wygodnie cho-
dzić, wykonuje się z desek drewnianych albo płyt betonowych lub
kamiennych. Deski przybija się do legarów ustawionych na pod-
kładkach dystansowych, płyty wystarczy ułożyć na podkładkach.
Dzięki nim nawierzchnię łatwo można wypoziomować.

Koszt desek tarasowych z najtańszego drewna sosnowego
impregnowanego wynosi 50-60 zł/m2, a ceny najdroższych de-
sek kompozytowych wahają się w granicach 300-400 zł/m2. Do
tego dochodzi koszt ułożenia, który zależy od stopnia skompli-
kowania tarasu.

Za płyty betonowe na podstawkach trzeba zapłacić wraz
z ułożeniem 80-100 zł/m2.

�8 Żwir wysypuje się na geowłókninę, zabezpieczającą niższe warstwy przed zanie-
czyszczeniami, które mogą przedostawać się z warstwy wierzchniej

�9 Betonowe płyty chodnikowe ułożone na podstawkach ułatwią korzystanie z tarasu
na dachu płaskim

JANUSZ KOMURKIEWICZ
dyrektor marketingu FAKRO

P R O M O C J A

Komfort mieszkania uzależniony jest
w dużym stopniu od odpowiedniego do-

świetlenia pomieszczeń naturalnym świat-
łem. Nie zawsze możliwe jest zapewnienie
właściwej ilości światła przez okna pionowe,
czy też dachowe montowane w skośnych da-
chach. Zdarza się że jedyną możliwością na
zapewnienie naturalnego światła są okna da-
chowe montowane w płaskich dachach.
Idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach
jest montaż w płaskich dachach standardo-
wych okien dachowych wykorzystując do te-
go celu specjalny SSyy  sstteemm  PPłłaa  sskkiicchh  DDaa  cchhóóww
EEFFWW. Naj waż niej szą ce chą sy ste mu jest pod -
nie sie nie ką ta mon ta żu ok na o 15° w sto sun -
ku do po ła ci da cho wej. SSyy  sstteemm  EEFFWW skła da
się z dwóch głów nych ele men tów: ze spe cjal -
nie za pro jek to wa nej drew nia nej obu do wy wy -
po sa żo nej w ma te riał ter mo i zo la cyj ny oraz

alu mi nio we go koł nie rza łą czą ce go mon to wa -
ne ok no z obu do wą. Drew nia na obu do wa po
za mon to wa niu w kon struk cji da chu wy ma ga
wy ko na nia szczel nej izo la cji oraz po łą cze nia
z ist nie ją cym po kry ciem da cho wym, zgod nie
ze sztu ką de kar ską. 

W ssyy  ssttee  mmiiee  EEFFWW moż na za mon to wać róż ne
ty py okien, na przy kład ob ro to we lub uchyl -
no-ob ro to we. Ze wzglę du na umiej sco wie nie
okien, któ re zwy kle są po za bez poś red nim
za się giem użyt kow ni ka, po le ca nym roz wią -
za niem jest mon taż ok na ste ro wa ne go pi lo -
tem FFTTPP--VV  EElleecc  ttrroo  ZZ--WWaa  vvee. Wte dy mo że my je
ob słu gi wać bez uży cia drąż ków. W spe cjal nej
wer sji Sy ste mu Pła skich Da chów moż li we
jest za mon to wa nie ter mo i zo la cyj ne go ok na
wy ła zo we go, któ re poz wa la na wyj ście na
dach. Stan dar do wo za po mo cą ssyy  ssttee  mmuu  EEFFWW
mo że my za mon to wać jed no ok no w da chu.
Moż na je rów nież mon to wać w sze re gu po zio -
mym, przy za cho wa niu od stę pu min. 30 cm.
Na in dy wi du al ne za mó wie nie ist nie je moż li -
wość wy ko na nia po je dyn cze go sy ste mu EFW
– dla na przy kład trzech okien mon to wa nych
obok sie bie.

EKSPERT PARTNERA CYKLU
RADZI

OKNA W DACHU PŁASKIM

DACH ŻWI RO WY �Kru szy wo znacz nie ob cią ża strop – war stwa
o gru bo ści 10 cm wa ży oko ło 180 kg/m2. Trud no jest po nim cho -
dzić, więc nie po le ca się go do wy koń cze nia da chów, któ re ma -
ją słu żyć ja ko ta ras. Czę sto żwir wy sy pu je się je dy nie przy kra -
wę dziach da chu zie lo ne go. 

Żwir nie mo że za wie rać czę ści py la stych, a naj le piej że by
frak cje za czy na ły się od 8 mm – uła twi to usu wa nie wo dy z da -
chu. War stwa kru szy wa o gru bo ści 8 cm to wy da tek rzę du od
20 zł/m2 (za żwir płu ka ny) do 40 zł/m2 (za kru szy wo z do dat -
kiem ka mie ni ozdob nych). Waż ne jest, aby pod kru szy wo za sto -
so wać ge o włók ni nę dla ochro ny niż szych warstw przed za nie -
czysz cze nia mi. Koszt ro bo ciz ny to 10-15 zł/m2.
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PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY

O dachach stromych przeczytaj na stronie
www.ladnydom.pl

W skrócie… 
…o oszczędzaniu na dachu płaskim

� Dach pła ski, na wet o nie wiel kiej po wierz chni, le piej
wy ko nać ja ko kon struk cję z od wró co nym ukła dem
warstw. To znacz nie lep sze, a w naj prost szej wer sji
(dach żwi ro wy) nie wie le droż sze roz wią za nie niż wy ko -
na nie stro po da chu tra dy cyj ne go.
� Na du żej po wierz chni war to wy ko nać dach zie lo ny.
W ten spo sób zwię kszy my bio lo gicz nie czyn ną po wierz -
chnię dział ki.

Materiały do wykonania dachu płaskiego oferują m.in.:
FAKRO | www.fakro.pl | infolinia: 0 800 100 052
KNAUF INDUSTRIES | www.knauf-industries.com
| tel. 46 857 06 10
TERMO ORGANIKA | www.termoorganika.pl | tel. 12 427 07 40
VELUX | www.velux.pl | tel. 22 33 77 000

KONIECZNE ODWODNIENIE

OKNA W STROPODACHU
Kie dy ko niecz ne jest do dat ko we do świet le nie po miesz czeń,
sto su je się ok na da cho we i świet li ki. Mon taż ta kie go ma te ria łu
wy ma ga pre cy zji w uszczel nie niu. Ma te riał izo la cji prze ciw wil -
go cio wej wy wi ja się na pio no we po wierz chnie bocz ne ok na
i do kład nie zgrze wa. Na stęp nie sto su je się li stwę do ci sko wą,
któ ra jest w ze sta wie z ok nem lub po pro stu wy ko nu je się ob -
rób kę bla char ską, aby ukryć izo la cję. 

Chcąc uni k nąć most ków ciepl nych, izo la cję ter micz ną na le -
ży do kład nie do ciąć w miej scu sty ku z ok nem, aby by ła rów na,
i moc no do cis nąć. Kosz ty szczel ne go osa dze nia ok na w da chu
pła skim mo gą wy nieść do dat ko wo 100-300 zł. 

�10 Rynna umieszczona na gzymsie �11 Przepusty przez attykę �12 Wpust dachowy obudowany skrzynką kontrolną  

�13 Okno musi być szczelnie osadzone �14 Okna w dachu oświetlające korytarz

Ob li cza jąc osta teczny koszt wy ko na nia da chu od wró co ne go,
mu si my pa mię tać o de ta lach. Przy da chu z at ty ką na le ży li czyć
się z do dat ko wym kosz tem jej ter mo- i hy dro i zo la cji oraz ob rób -
ki bla char skiej. Ta kie miej sca są szcze gól nie na ra żo ne na uszko -
dze nia, dla te go ich wy ko na nie mu si być bar dzo sta ran ne, a to
pod no si kosz ty. 

Gdy dach za pro jek to wa no ja ko bez at ty ko wy, ko niecz ny bę -
dzie do dat ko wy pro fil ogra ni cza ją cy war stwy. Naj czę ściej jest
to per fo ro wa na li stwa alu mi nio wa, umoż li wia ją ca od pływ wo dy. 

Przy od wod nie niu da chu pła skie go ma my do wy bo ru kla sycz -
ną ryn nę na kra wę dzi da chu z ru rą spu sto wą, prze pust przez at -
ty kę (rzy gacz) lub we wnętrz ny wpust da cho wy. Stan dar do wa
ryn na PCV wraz z mon ta żem to koszt 25-40 zł/m. Gdy pro jekt

do mu uwzględ nia at ty kę, po zo sta ją tyl ko kosz ty prze pu stów
(100-300 zł/szt.) i ewen tu al nie ru ra spu sto wa. Te go ty pu roz wią -
za nie, jak każ dy in ny de tal da chu pła skie go, wy ma ga sta ran ne -
go i szczel ne go po łą cze nia z izo la cją prze ciw wil go ci wą. Wa dli -
wy zgrzew i kiep skiej ja ko ści prze pust mo gą skut ko wać
prze cie ka mi i za wil go ce niem ścian ze wnętrz nych. 

Trze cia op cja to wpu sty da cho we (co naj mniej dwa), któ re od -
pro wa dza ją wo dę przez strop. Do brze jest, gdy wpust da cho -
wy ma sy stem pod grze wa nia. Poz wo li on uni k nąć za to rów
wod nych zi mą. Koszt jed ne go wpu stu wy no si 300-600 zł.
W tym roz wią za niu in sta la cja ka na li za cji desz czo wej mo że
prze bie gać we wnątrz do mu. Wte dy ru ra wpraw dzie nie szpe ci
ele wa cji, ale do stęp do niej jest kło pot li wy, a na pra wa trud na.
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