
Prezentacja firmowa

Warstwy w dachu zielonym
Dachy zielone z regu y sk adaj  si  z nast pu-

j cych warstw:

1. ziele  – zazielenienie intensywne lub eks-

tensywne, zazielenienie natryskiem lub byliny 

p ytkorzeniowe;

2. warstwa wegetacyjna – ma zapewni  ro li-

nom dobre warunki do wzrostu. Obok zdol-

no ci gromadzenia wody, o jako ci substratów 

wegetacyjnych decyduj : stabilno  struktu-

ry, przepuszczalno  wody, wielko  uziarnie-

nia. Substraty wegetacyjne Baudera spe niaj

wszystkie te warunki;

3. warstwa filtruj ca – w óknina filtruj -

ca umieszczona mi dzy no n  warstw  we-

getacyjn  i warstw  ods czaj c  zapobiega 

zamuleniu drobnymi cz steczkami war-

stwy ods czaj cej i zapewnia jej d ugotrwa-

 prac ;

4. warstwa ods czaj ca i gromadz ca wod

– nadmiar wody, którego nie mo e przyj

uk ad zazielenienia, musi zosta  odprowa-

dzony.

Funkcj  t  przejmuje warstwa ods czaj ca. 

Niektóre z elementów zastosowanych w sys-

temach Bauder, jak np. zasobnik wody, mog

równie  j  gromadzi ; tworz  te  dodatkow

przestrze  dla korzeni ro lin;

5. warstwa zabezpieczaj ca – w fazie budowy 

hydroizolacja dachu musi by  zabezpieczona

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

W przypadku planowanego zazielenienia in-

tensywnego z regu y wystarcza zwyk a w ók-

nina syntetyczna o wadze 300 g;

6. warstwa rozdzielcza i lizgowa – zapew-

niaj  oddzielenie warstw dachu zielonego od 

jego pokrycia.

7. warstwa hydroizolacji odpornej na przera-

stanie korzeni.

Zazielenienie ekstensywne
Zazielenienie ekstensywne stanowi cienk

warstw  i mo e przyjmowa  tylko ma e obci -

enia oraz ziele  niewymagaj c  dodatkowe-

go nawadniania. Stanowi form  zazielenienia 

korzystn  cenowo i niewymagaj c  specjalnej 

piel gnacji. Nie jest przeznaczone do sta ego 

u ytkowania – chodzenie po nim jest mo liwe 

tylko w celu kontroli i konserwacji.

Zazielenienie intensywne
Zazielenienie intensywne przy odpowiednich 

za o eniach technicznych pozwala na u ytko-

wanie jako teren rekreacyjny. Przy odpowied-

niej grubo ci warstwy wegetacyjnej na dachu 

mog  by  posadzone nawet drzewa.

Systemy zazielenienia dachów daj  niemal nieograniczone mo liwo ci 

kszta towania zieleni i przy prawid owym wykonaniu mog  by  u ytkowane 

jako ogrody na dachach. Stanowi  równie  form  rekultywacji terenów zie-

lonych wykorzystywanych pod zabudow  przemys ow  (przepisy budowlane 

niektórych pa stw narzucaj  taki sposób rekultywacji terenów zielonych).
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