
Dział Obsługi Klienta: 
tel. +48 13 446 67 30 do 33 
fax +48 13 446 67 34
e-mail: dok@nexler.pl
www.nexler.pl

Producent: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Instrukcja układania
pap zgrzewalnych Nexler



1

1. Wstęp ............................................................................................................................. 2

2. Zasady aplikacji papy zgrzewalnej ................................................................................... 3

3. Dobór odpowiednich produktów .................................................................................... 4

4. Główne zasady przy doborze pap .................................................................................... 5

5. Materiały pomocnicze .................................................................................................... 6

6. Układanie pap zgrzewalnych ........................................................................................... 7

7. Systemy pokryć dachowych .......................................................................................... 10
7.1. Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu betonowym .......................... 10

7.2. Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu drewnianym ......................... 11

7.3. Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu betonowym lub z blachy
trapezowej, z izolacją termiczną płytami styropianowymi lub wełną mineralną ................ 13

7.4. Pokrycie dachowe na podłożu betonowym lub z blachy trapezowej, z izolacją termiczną
warstwowymi płytami izolacyjnymi styropapa .................................................................. 16

7.5. Pokrycie dwuwarstwowe w systemie dachu odwróconego ................................................ 17

7.6. Remont pokrycia dachowego z papą wentylacyjną ........................................................... 18

7.7. Remont pokrycia dachowego z dociepleniem styropapą .................................................... 20

8. Obróbka detali .............................................................................................................. 22
8.1. Obróbka attyki (stropodach wentylowany)  ....................................................................... 22

8.2. Obróbka komina i ściany (stropodach wentylowany) ......................................................... 23

8.3. Obróbka podstawy świetlika dachowego .......................................................................... 24

8.4. Obróbka koryta dachowego .............................................................................................. 25

8.5. Obróbka wpustu dachowego ............................................................................................. 26

8.6. Obróbka dylatacji .............................................................................................................. 27

8.7. Obróbka kalenicy .............................................................................................................. 28

8.8. Obróbka okapu (z rynną dachową) .................................................................................... 29

8.9. Obróbka krawędzi szczytowej dachu ................................................................................. 30

9. BHP .............................................................................................................................. 31

Spis treści



2

1.1. Zakład Materiałów Hydroizolacyjnych Nexler w Jaśle

1.2. Najnowocześniejsza w Europie linia produkcyjna materiałów hydroizolacyjnych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania prac 
hydroizolacyjnych. Papy zgrzewalne Nexler są produktem przeznaczonym do wykonywania nowych pokryć 
dachowych, izolacji fundamentowych, izolacji inżynierskich oraz do renowacji starych pokryć dachowych. 
Aplikacja pap Nexler może odbywać się przy użyciu palników gazowych jak również przy użyciu urządzeń 
wytwarzających gorące powietrze (w przypadku prac wykonywanych na obiektach na których nie można 
używać otwartego ognia). Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia dachowego papą należy pamiętać 
o podstawowych zasadach, dzięki którym wykonane pokrycie będzie szczelne i trwałe przez wiele 
lat użytkowania.

W swoim asortymencie Jednostka Biznesu Materiały Hydroizolacyjne Nexler posiada innowacyjną linię 
produktową pap elastomerobitumicznych, jak również produkty przeznaczone dla firm wyspecjalizowanych 
w hydroizolacji obiektów inżynierskich. Producentem produktów marki Nexler jest lider polskiego rynku 
asfaltów drogowych LOTOS Asfalt Sp. z. o.o.

1. Wstęp
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2.1. Remont Hali Olivia w Gdańsku, powierzchnia dachu 7000m2, zastosowany materiał Nexler OptiMuM 40 
i Nexler pREMiuM 53 z białym kolorem posypki

Przed przystąpieniem do wykonania prac na dachu związanych z układaniem pokrycia 
z pap zgrzewalnych należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, które mogą mieć wpływ na ostateczny 
efekt wykonanych prac.

Należy dokładnie zapoznać się ze stanem dachu oraz jego konstrukcji.1. 

Dokonać wyboru technologii robót oraz właściwych materiałów.2. 

Dokonać pomiarów dachu, sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkości spadków połaci 3. 
oraz sprawdzić i rozplanować ilość przerw dylatacyjnych.

W oparciu o podręczny projekt pokrycia rozplanować precyzyjnie rozłożenie poszczególnych 4. 
pasów papy na powierzchni dachu, na którym będą wykonywane prace.

Należy pamiętać aby nie wykonywać prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny 5. 
wiatr, zbyt niska temperatura, mokra powierzchnia dachu).

Zachować minimalne spadki pozwalające na odprowadzenie wody z połaci (min. 1%, zalecane 6. 
ok. 2%).

Przy pochyleniu połaci do ok. 10% papę układać pasami równolegle do okapu.7. 

Przy pochyleniu połaci powyżej 10% do 30% papę układać pasami prostopadłymi od okapu 8. 
do  alenicy (przy większych nachyleniach może wystąpić dodatkowa konieczność mechanicznego 
mocowania papy).

Nie wykonywać prac dekarskich z użyciem  papy w temperaturze poniżej +59. oC w przypadku pap 
oksydowanych oraz nie mniejszej niż 0oC w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Istnieje możliwość obniżenia temperatury, w której są wykonywane prace papami 
modyfikowanymi do ok. -5oC pod warunkiem przechowywania papy w ogrzewanym 
pomieszczeniu w temperaturze min. 16oC przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia 
na dach bezpośrednio przed zgrzewaniem.

Prace dekarskie należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zaleceniami 10. 
producenta wyrobu.

2. Zasady aplikacji papy zgrzewalnej
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3.1. przykład zakładów podłużnych

Wykonując pokrycie dachu przy użyciu pap zgrzewalnych należy zwrócić uwagę na:

rodzaj podłoża, na którym będzie układana papa,• 

kąty nachylenia połaci,• 

stabilność podłoża,• 

rodzaj izolacji termicznej użytej na danym dachu,• 

sposób mocowania papy do podłoża,• 

usytuowanie obiektu i jego walory estetyczne,• 

warunki w jakich będą wykonywane prace.• 

3. Dobór odpowiednich produktów
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4.1. Remont Hali Olivia w Gdańsku, powierzchnia dachu 7000m2, zastosowany materiał Nexler OptiMuM 40 
i Nexler pREMiuM 53 z białym kolorem posypki

Podczas doboru pap należy kierować się następującymi zasadami:

W przypadku pokryć dachowych narażonych na drgania i silne ruchy podłoża stosować papy 1. 
na osnowie z włókniny poliestrowej posiadające minimum 40% rozciągliwości.

Istnieje możliwość łączenia pap na różnych osnowach: welon szklany, tkanina szklana, włóknina 2. 
poliestrowa (z wyjątkiem łączenia dwóch pap na welonie szklanym).

Podczas wykonywania prac w niskich temperaturach stosować papy modyfikowane SBS.3. 

Nie używać do obróbek pap na welonie szklanym.4. 

Można łączyć papy z różnym rodzajem asfaltu (oksydowane i modyfikowane SBS).5. 

Przestrzegać zapisów w projektach i zaleceń producenta produktu.6. 

4. Główne zasady przy doborze pap
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5.1. Remont Hali Olivia w Gdańsku, powierzchnia dachu 7000m2, zastosowany materiał Nexler OptiMuM 40 
i Nexler pREMiuM 53 z białym kolorem posypki

Aby pokrycie dachowe zostało prawidłowo wykonane niezbędne są odpowiednie narzędzia:

podstawowym narzędziem podczas prac dekarskich jest palnik gazowy z wężem,• 

palnik na gorące powietrze,• 

butla z gazem propan-butan lub propan z reduktorem,• 

nóż dekarski do cięcia papy,• 

miarka,• 

szpachla,• 

wałek silikonowy z rączką,• 

urządzenie pomocnicze do prowadzenia papy (może to być zagięta z jednego końca w kształt • 
litery L rurka),

odpowiednia odzież ochronna.• 

5. Materiały pomocnicze
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6.1. Remont Hali Olivia w Gdańsku, powierzchnia dachu 7000m2, zastosowany materiał Nexler OptiMuM 40 
i Nexler pREMiuM 53 z białym kolorem posypki

Wszelkie prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża.

Podłoże powinno być oczyszczone i zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym 1. 
dopuszczonym do zastosowań w budownictwie w zależności od rodzaju podłoża.

Osadzamy wszelkie dyble drewniane, haki rynnowe, oraz inne oprzyrządowanie.2. 

Wykonujemy wstępne obróbki kominów, ogniomurów, itp. papą podkładową oraz montujemy 3. 
kliny odbojowe.

Przed ułożeniem papy, rolkę należy rozwinąć w miejscu gdzie będziemy ją zgrzewali w celu 4. 
rozprostowania (dotyczy to w szczególności pap modyfikowanych SBS - posiadają tzw. pamięć 
kształtu).

Należy odmierzyć odpowiedni odcinek.5. 

Następnie po przymiarce i docięciu zwijamy jeden koniec rolki do środka i zgrzewamy, a następnie 6. 
zwijamy drugą połowę i również zgrzewamy.

Pasy papy łączymy na zakłady wzdłużne o szerokości 8 cm lub 12 cm w papach 7. 
jednowarstwowych.

Zakłady poprzeczne, po wcześniejszym przygotowaniu termicznym, zgrzewamy na szerokości 8. 
min. 12 cm.

Papę zgrzewalną układamy rozgrzewając spodnią stronę do momentu uzyskania zauważalnego 9. 
topnienia masy bitumicznej (płynności) przy jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniu rolki.

O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 
ok. 1 cm na całej długości zgrzewanego odcinka papy. W przypadku braku wypływu należy 
zakład docisnąć używając do tego odpowiedniego wałka.

Uwaga!
Brak wypływu masy może świadczyć o nieprawidłowym zgrzaniu papy do podłoża.

W celu uzyskania lepszej estetyki pokrycia miejsca wypływu należy uzupełnić posypką.10. 

Układając kolejne pasy i warstwy papy należy pamiętać o przesunięciu ich względem siebie 11. 
o ok. 50% (zakłady poprzeczne i wzdłużne nie powinny na siebie nachodzić).

6. Układanie pap zgrzewalnych
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6.3. Zgrzewanie pełnej powierzchni papy

6.2. układanie pap zgrzewalnych
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6.4. Dociskanie zakładu papy
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7.1.1. pokrycie jednowarstwowe na podłożu betonowym

7.1. Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu 
betonowym

Podłoże betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Płyty betonowe należy 
zdylatować na pola o bokach 1,5-2,0 m. Maksymalna wilgotność podłoża betonowego zapewniająca 
odpowiednią przyczepność zgrzanej papy nie może być większa niż 6%. Podłoże należy oczyścić (musi być 
suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń).

Prefabrykowane płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić 
podłoże pod pokrycie papą termozgrzewalną w przypadku, gdy uzyskana zostanie prawidłowa tolerancja 
prefabrykatów oraz odpowiedni montaż gwarantujący powstanie równego podłoża (styki pomiędzy 
prefabrykatami należy wypełnić zaprawą o wytrzymałości 10 MPa). Na stykach płyt dodatkowo należy 
ułożyć paski papy o szerokości 30 cm mocowane punktowo do podłoża.

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać warstwę papy podkładowej np. Nexler PREMIUM 47.2. 

Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H. W przypadku pokrycia 3. 
jednowarstwowego należy zastosować papę Nexler PREMIUM ONE.

7. Systemy pokryć dachowych
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7.1.2. pokrycie dwuwarstwowe na podłożu betonowym

7.2. Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu 
drewnianym

Podłoże drewniane powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Najczęściej wykonywane 
jest z  desek o grubości 22-32 mm (układanych stroną dordzeniową do góry), ze sklejki drewnianej lub płyty 
wiórowej.

Zamocować papę podkładową przeznaczoną do mocowania mechanicznego (nie wolno zgrzewać 1. 
papy bezpośrednio do podłoża), np. Nexler P64, Nexler OPTIMUM 30 lub Nexler OPTIMUM G40 
(nie zgrzewać zakładów).

Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H.2. 

W przypadku zastosowania papy do pokryć jednowarstwowych, Nexler PREMIUM ONE, papę należy 
mocować mechanicznie (na zakładach), a następnie zgrzać zakłady podłużne i poprzeczne papy.

W miejscach zakładów należy rozłożyć pod papą (bezpośrednio na deskowanie) pasy z papy 
podkładowej o szerokości minimum 30 cm. Podczas zgrzewania zakładów papy podkładowej w układzie 
dwuwarstwowym również zalecane jest wykonanie takiego zabezpieczenia.
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7.2.1. pokrycie jednowarstwowe na podłożu drewnianym

7.2.2. pokrycie dwuwarstwowe na podłożu drewnianym
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7.3.1. Strefy ssące – ilości mocowań

7.3. Pokrycie dwuwarstwowe oraz jednowarstwowe na podłożu 
betonowym lub z blachy trapezowej, z izolacją termiczną płytami 
styropianowymi lub wełną mineralną

Podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Materiałami nadającymi 
się do termoizolacji dachu płaskiego są:

płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA, EPS 035 PARKING,• 

warstwowe płyty izolacyjne styropapa,• 

płyty z wełny mineralnej twardej (posiadające odpowiednie dopuszczenia),• 

płyty ze szkła spienionego (posiadające odpowiednie dopuszczenia),• 

inne materiały termoizolacyjne przeznaczone do stosowania pod bezpośrednie krycie papą.• 

Układanie izolacji termicznej powinno odbywać się w sposób, który zapewni całkowitą jej ochronę 
przed zawilgoceniem (natychmiastowe szczelne ułożenie warstwy papy podkładowej lub papy do pokryć 
jednowarstwowych).

Na podłożu betonowym lub z blachy trapezowej ułożyć paroizolację z papy. Podłoże należy 1. 
uprzednio zagruntować (patrz pkt 6.1).

Ułożyć warstwę izolacji termicznej (w przypadku układania podwójnej warstwy izolacji 2. 
termicznej, warstwy układać mijankowo – przesunięcie warstwy górnej w stosunku do warstwy 
dolnej powinno wynosić 50% szerokości płyty, co zapobiega efektowi „klawiszowania” płyt).

Rozłożyć warstwę papy podkładowej, 3. 
np. Nexler PREMIUM 47 i zamocować 
ją mechanicznie do podłoża 
betonowego lub z blachy trapezowej 
specjalnymi łącznikami teleskopowymi 
(orientacyjna ilość łączników na m2  
została przedstawiona na rysunku 
obok, jednakże każdorazowo należy 
przeprowadzić obliczenia dla danego 
obiektu) oraz zgrzać ją na zakładach. 
W miejscach zakładów należy rozłożyć 
pod papą (zwłaszcza przy ociepleniu 
z płyt styropianowych) pasy z papy 
podkładowej o szerokości min. 30 cm.

Zgrzać warstwę papy wierzchniego 4. 
krycia, np. Nexler PREMIUM 53H.

W przypadku zastosowania papy do pokryć 
jednowarstwowych, Nexler PREMIUM ONE, papę 
należy mocować mechanicznie (na  zakładach), 
a następnie zgrzać zakłady podłużne i poprzeczne 
papy. W miejscach zakładów należy rozłożyć 
pod papą (zwłaszcza przy ociepleniu z  płyt 
styropianowych) pasy z papy podkładowej 
o szerokości min. 30 cm. 

Podczas zgrzewania zakładów papy podkładowej w układzie dwuwarstwowym również zalecane 
jest wykonanie takiego zabezpieczenia.
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7.3.2. pokrycie jednowarstwowe na podłożu betonowym z izolacją termiczną

7.3.3. pokrycie dwuwarstwowe na podłożu betonowym z izolacją termiczną
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7.3.5. pokrycie dwuwarstwowe na podłożu z blachy trapezowej z izolacją termiczną

7.3.4. pokrycie jednowarstwowe na podłożu z blachy trapezowej z izolacją termiczną
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7.4.1. pokrycie jednowarstwowe na podłożu betonowym z izolacją z płyt izolacyjnych styropapa

7.4. Pokrycie dachowe na podłożu betonowym lub z blachy 
trapezowej, z izolacją termiczną warstwowymi płytami izolacyjnymi 
styropapa

Warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa można mocować do podłoża metodą klejenia 
lub mechanicznie przy pomocy specjalnych kołków teleskopowych.

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.2. 

Przymocować warstwowe płyty styropianowe typu styropapa klejem bitumicznym trwale 3. 
plastycznym (klej powinien posiadać odpowiednie dopuszczenia) lub przy pomocy teleskopowych 
kołków do mocowania mechanicznego.

Zgrzać warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47.4. 

Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H.5. 

W przypadku zastosowania papy do jednowarstwowych pokryć dachowych, Nexler PREMIUM ONE, 
nie ma konieczności stosowania warstwy papy podkładowej.
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7.4.2. pokrycie jednowarstwowe na podłożu z blachy trapezowej z izolacją z płyt izolacyjnych styropapa

7.5. Pokrycie dwuwarstwowe w systemie dachu odwróconego

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47.2. 

Zgrzać drugą warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47.3. 

Ułożyć folię PE.4. 

Ułożyć warstwę izolacji termicznej – płyty ze styropianu ekstrudowanego – w dwóch warstwach. 5. 
Warstwy płyt należy układać mijankowo, z przesunięciem warstwy górnej w stosunku do warstwy 
dolnej, co zapobiega efektowi „klawiszowania” płyt.

Ułożyć warstwę geowłókniny.6. 

Ułożyć warstwę dociskową ze żwiru o grubości min. 5 cm (grubość warstwy powinna zostać 7. 
określona odpowiednio do zakładanej siły ssania wiatru).
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7.5.1. pokrycie dwuwarstwowe w systemie dachu odwróconego

7.6. Remont pokrycia dachowego z papą wentylacyjną

Podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno 1. 
być dobrze zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 
4). Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam 
i innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć 
(np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierówności 
i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z papy 
podkładowej).

Tak przygotowane podłoże należy podziurawić aż do zawilgoconej warstwy (np. zawilgocona 2. 
izolacja termiczna). Zaleca się wykonanie ok. 12 otworów na 1 m2 (np. wiertłem).

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.3. 

Rozłożyć luzem na połaci dachowej papę wentylacyjną. Papy wentylacyjnej nie należy układać 4. 
w następujących miejscach:

przy okapie,• 

przy wpustach dachowych i korytach odpływowych,• 

przy dylatacjach budynku,• 

przy kominach, ogniomurach itp.• 

Pas papy wentylacyjnej należy odsunąć od powyższych miejsc na odległość przynajmniej 
50 cm. Papę wentylacyjną układamy na zakład wynoszący ok. 2 cm.
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7.6.1. Stare pokrycie jednowarstwowe z przekładką wentylacyjną i kominkami

7.6.2. Stare pokrycie dwuwarstwowe z przekładką wentylacyjną i kominkami

Zamontować kominki wentylacyjne w ilości ok. 1 szt. na 30-50 m5. 2.

Zgrzać warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47 (papa zostaje zgrzana z podłożem 6. 
przez otwory w papie wentylacyjnej).

Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H.7. 

W przypadku zastosowania papy do jednowarstwowych pokryć dachowych, Nexler PREMIUM ONE, 
nie ma konieczności stosowania warstwy papy podkładowej. Dzięki powstałym w ten sposób wolnym 
przestrzeniom pomiędzy starym i nowym pokryciem wilgoć zostaje odprowadzona poprzez kominki 
wentylacyjne, co zapobiega powstawaniu pęcherzy i znacznie przedłuża żywotność pokrycia dachowego.
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7.7.1. Remont jednowarstwowego pokrycia dachowego z dociepleniem styropapą

7.7. Remont pokrycia dachowego z dociepleniem styropapą

Podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno 1. 
być dobrze zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy 
nie przekraczała 4). Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, 
tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) 
naciąć, wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). 
Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z papy 
podkładowej).

Tak przygotowane podłoże należy podziurawić aż do zawilgoconej warstwy (np. zawilgocona 2. 
izolacja termiczna). Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1 m2 (np. wiertłem).

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 3. 
roztworu powinien być określony przez producenta).

Przykleić warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa klejem bitumicznym trwale plastycznym 4. 
(klej powinien posiadać odpowiednie dopuszczenia) lub zamocować mechanicznie.

W przypadku zawilgoconego pokrycia ułożyć kominki wentylacyjne podwójne (spodnia część 5. 
pod styropapę, górna na styropapę) w ilości ok. 1 szt. na 30-60 m2.

Zgrzać warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47.6. 

Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H.7. 

W przypadku zastosowania papy do jednowarstwowych pokryć dachowych, Nexler PREMIUM ONE, 
nie ma konieczności stosowania warstwy papy podkładowej. Dzięki powstałym w ten sposób wolnym 
przestrzeniom pomiędzy starym i nowym pokryciem wilgoć zostaje odprowadzona poprzez kominki 
wentylacyjne, co zapobiega powstawaniu pęcherzy i znacznie przedłuża żywotność pokrycia dachowego.
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7.7.2. Remont dwuwarstwowego pokrycia dachowego z dociepleniem styropapą
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8.1.1. Obróbka attyki

8.1. Obróbka attyki (stropodach wentylowany) 

Maksymalna wysokość attyki 80 cm.

Podłoże oraz attykę zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.2. 

Ułożyć  izolację  termiczną  (warstwowe  płyty  izolacyjne  typu  styropapa,  płyty styropianowe 3. 
lub płyty z wełny mineralnej).

Do górnej połaci attyki (czapki) zamocować płytę OSB, która ułatwi mocowanie obróbki 4. 
blacharskiej (w przypadku, kiedy ściany zewnętrzne są dodatkowo docieplane, płytę OSB należy 
wypuścić poza obrys attyki na odcinek równy grubości docieplenia plus 2-3 cm).

Ułożyć warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47.5. 

W narożu attyki zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową.6. 

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej i na attyce.7. 

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H na połaci dachowej – bez jej wywijania 8. 
na płaszczyzny pionowe.

Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H na połaci dachowej i attyce.9. 

Zamontować obróbkę blacharską na attyce.10. 

Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego 
na odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej 
na odległość co najmniej 10 cm. 

Uwaga! 
Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego. 

8. Obróbka detali
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8.2.1. Obróbka ściany

8.2. Obróbka komina i ściany (stropodach wentylowany)

Podłoże oraz powierzchnię ściany/komina, do której będzie zgrzewana papa, zagruntować 1. 
roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.2. 

Ułożyć izolację termiczną (warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa, płyty styropianowe 3. 
lub płyty z wełny mineralnej).

Ułożyć warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47.4. 

W narożu ściany zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową.5. 

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej i na ścianie.6. 

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej – bez jej wywijania 7. 
na płaszczyzny pionowe.

Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H na połaci dachowej i ścianie.8. 

Zamontować listwę dociskową i uszczelnić jej połączenie ze ścianą/kominem przy użyciu masy 9. 
trwale plastycznej.

Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego 
na dległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość 
co najmniej 10 cm.

Uwaga!
Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego.
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8.3.1. Obróbka podstawy świetlika dachowego

8.3. Obróbka podstawy świetlika dachowego

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 1. 
roztworu powinien być określony przez producenta).

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.2. 

Zamontować podstawę świetlika.3. 

Ułożyć izolację termiczną (warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa, płyty styropianowe 4. 
lub płyty z wełny mineralnej).

Ułożyć warstwę papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47.5. 

Ocieplić podstawę świetlika oraz zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą 6. 
podkładową.

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej i świetliku.7. 

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej – bez jej wywijania 8. 
na płaszczyzny pionowe.

Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej 9. 
i  świetliku.

Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego 
na odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej 
na odległość co najmniej 10 cm.

Uwaga!
Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego.
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8.4.1. Obróbka koryta dachowego

8.4. Obróbka koryta dachowego

Podłoże oraz koryto zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.2. 

Na krawędzi połaci dachowej zamontować drewniany krawędziak impregnowany o grubości 3. 
mniejszej o 1 cm niż grubość izolacji termicznej.

Ułożyć izolację termiczną (warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa, płyty styropianowe 4. 
lub płyty z wełny mineralnej).

Zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową wzdłuż obu brzegów 5. 
koryta.

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, w korycie, z wywinięciem na połać 6. 
dachową (30 cm).

Zgrzać papę podkładową, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej, z wywinięciem 7. 
na pas papy podkładowej z koryta.

Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, w korycie, z wywinięciem 8. 
na połać dachową.

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej, z wywinięciem 9. 
na pas papy wierzchniego krycia z koryta.

Zalecany spadek w korycie to 2% (niedopuszczalne jest tworzenie się zastoin wody). Spadek w korycie 
można wykształtować klinami styropianowymi. Konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów 
połączonych z usuwaniem zanieczyszczeń z koryta (np. opadłych liści).

Uwaga!
Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego.
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8.5.1. Obróbka wpustu dachowego

8.5. Obróbka wpustu dachowego

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zamontować dolną część wpustu dachowego.2. 

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.3. 

Ułożyć izolację termiczną (warstwowe  płyty izolacyjne typu styropapa, płyty styropianowe 4. 
lub płyty z wełny mineralnej). Wokół miejsca osadzenia wpustu dachowego, w promieniu około 
30 cm, należy zmniejszyć grubość warstwy styropianu o około 3 cm. Dzięki temu zabezpieczamy 
się przed powstawaniem w tym miejscu zastoin wody.

Zamocować górną część wpustu dachowego, przygrzewając kołnierz do papy podkładowej.5. 

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej.6. 

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej.7. 

Zamocować na wpuście kratkę ochronną.8. 
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8.6.1. Obróbka dylatacji

8.6. Obróbka dylatacji

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę podkładową Nexler OPTIMUM 30 pozostawiając wolną 2. 
szczelinę dylatacyjną.

Zgrzać pas papy wierzchniego krycia Nexler PREMIUM 53H o szerokości 33 cm nad szczeliną 3. 
dylatacyjną, pozostawiając niezgrzany pas o szerokości 10 cm bezpośrednio nad szczeliną.

Ułożyć izolację termiczną (warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa, płyty styropianowe 4. 
lub płyty z wełny mineralnej) rozcinając ją nad szczeliną dylatacyjną.

Przykleić w obrębie dylatacji warstwowe płyty izolacyjne o grubości 4 cm i szerokości 15 cm.5. 

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej.6. 

Ułożyć na całej długości szczeliny sznur dylatacyjny wykonany z elastycznego materiału 7. 
o średnicy 5 cm.

Ułożyć luzem pas papy wierzchniego krycia Nexler PREMIUM 53H o szerokości 33 cm.8. 

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej aż do szczeliny 9. 
dylatacyjnej.

Zgrzać pas papy wierzchniego krycia Nexler PREMIUM 53H o szerokości 50 cm nad szczeliną 10. 
dylatacyjną.
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8.7.1. Obróbka kalenicy

8.7. Obróbka kalenicy

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać papę podkładową, np. Nexler PREMIUM 47 na połaci dachowej, z wywinięciem na drugą 2. 
stronę kalenicy (minimum 20 cm).

Na drugiej połaci zgrzać papę podkładową, np. Nexler PREMIUM 47, z wywinięciem na drugą 3. 
stronę kalenicy (minimum 20 cm).

Z obu stron kalenicy zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, pozostawiając 4. 
przerwę nad kalenicą.

Zgrzać pas papy wierzchniego krycia Nexler PREMIUM 53H o szerokości 50 cm nad kalenicą.5. 
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8.8.1. Obróbka okapu (z rynną dachową)

8.8. Obróbka okapu (z rynną dachową)

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.2. 

Zamontować zaimpregnowany krawędziak o grubości mniejszej o 1 cm od grubości warstwy 3. 
ocieplenia.

Zamontować rynhaki do krawędziaka.4. 

Ułożyć izolację termiczną (warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa, płyty styropianowe 5. 
lub płyty z wełny mineralnej).

Zamontować obróbkę blacharską, którą należy wypuścić na połać dachu na odległość około 6. 
20 cm.

Zabezpieczyć końcówkę obróbki blacharskiej paskiem papy podkładowej o szerokości 7. 
10-15 cm.

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej.8. 

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej.9. 
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8.9.1. Obróbka krawędzi szczytowej dachu

8.9. Obróbka krawędzi szczytowej dachu

Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.1. 

Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.2. 

Zamontować zaimpregnowany krawędziak o grubości mniejszej o 1 cm od grubości warstwy 3. 
ocieplenia.

Ułożyć izolację termiczną (warstwowe płyty izolacyjne typu styropapa, płyty styropianowe 4. 
lub płyty z wełny mineralnej).

Zamontować obróbkę blacharską, którą należy wypuścić na połać dachu na odległość około 5. 
20 cm.

Zabezpieczyć końcówkę obróbki blacharskiej paskiem papy podkładowej o szerokości6. 
10-15 cm.

Zgrzać pas papy podkładowej, np. Nexler PREMIUM 47, na połaci dachowej.7. 

Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. Nexler PREMIUM 53H, na połaci dachowej.8. 

Można zastosować również inne papy podkładowe i nawierzchniowe Nexler PREMIUM lub Nexler 
OPTIMUM.

Powyższe rozwiązania techniczne nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem 
pokryć dachowych przy użyciu pap termozgrzewalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technologicznych, z jakimi Państwo się spotkacie 
podczas wykonywania prac izolacyjnych, można uzyskać u Doradcy Technicznego marki Nexler.
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9.1. Remont Hali Olivia w Gdańsku, powierzchnia dachu 7000m2, zastosowany materiał Nexler OptiMuM 40 
i Nexler pREMiuM 53 z białym kolorem posypki

Podczas wykonywania wszelkich prac dekarskich należy zwrócić uwagę na przepisy bezpieczeństwa 
higieny i pracy oraz na przepisy przeciwpożarowe. Należy zadbać o odpowiednią odzież roboczą oraz 
sprzęt zabezpieczający. Podczas prac dekarskich na dachu musi znajdować się odpowiedni sprzęt gaśniczy 
w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemników z wodą i piaskiem, a także apteczka pierwszej pomocy.

9. BHP
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