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Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ogra-
niczenia strat ciep a w domu. Inwestor po-
winien oczekiwa  poprawnego wykonania 
ocieplenia ciany oraz poddasza, przez któ-
re mo e ucieka  od 10–25% cennego ciep a.
Warto po wi ci  uwag  i czas na odpowiedni 
wybór materia ów potrzebnych na tym etapie 
prac budowlanych.

Decyduj c si  na konkretne rozwi zania 
technologiczne nale y pami ta   o przepisach, 
które okre laj  jakie parametry powinna spe -
nia  termoizolacja zarówno cian zewn trz-
nych, jak i dachu. Ruch ciep a w gór  jest in-
tensywniejszy i dlatego przepisy dotycz ce
dachu s  bardziej restrykcyjne. Od kilku lat ob-
serwujemy zmiany tych regulacji. Prawo zmie-
rza do tego by ogranicza  straty ciep a przez 
przegrody. W efekcie wybór materia ów bu-
dowlanych o najlepszych parametrach termo-
izolacyjnych stanie si  konieczno ci . Jednym 
z wyrobów stosowanych przy ociepleniu pod-
dasza jest wieszak do poddaszy. Standardowa 
d ugo  wieszaków, z których wykonawcy 
mogli dotychczas korzysta  to 200 i 270 mm. 
Te parametry pozwalaj  uzyska  maksymaln
grubo  ocieplenia do 30 cm. Pojawienie si  na 
rynku wieszaka do poddaszy PRO o d ugo ci 
350 mm pozwala na wykonanie grubszej war-
stwy termoizolacji.

JAKI MATERIA  DO 
OCIEPLENIA PODDASZA?
Najpopularniejszym materia em stosowanym 
w Polsce jest we na mineralna. Na rynku do-
st pne s  we ny zarówno o ró nych w a ciwo-
ciach, jak i grubo ciach. Coraz cz ciej inwe-

storzy nalegaj  by zwi kszy  grubo  warstwy 
ocieplenia – dzi ki czemu zatrzymaj  wi -
cej ciep a w domu i obni  swoje rachun-
ki za ogrzewanie. We na mineralna uk adana 
jest najcz ciej mi dzy krokwiami i pod kro-
kwiami. 

OCIEPLENIE MI DZY 
KROKWIAMI
Grubo  we ny umieszczanej mi dzy krokwia-
mi uzale niona jest od typu konstrukcji dachu 
i wysoko ci krokwi. 

Podczas monta u termoizolacji nale y pa-
mi ta  o ró nicach wynikaj cych z tego z ja-
kich materia ów wykonane zosta o krycie 
wst pne. Je li zastosowali my paroizolacyjny 
materia  np. pap , to wówczas nale y pami -

ta  o konieczno ci pozostawienia wentylacyj-
nej szczeliny powietrznej (3–4 cm) w przestrze-
ni mi dzy krokwiami. – Dzi ki niej zapewnimy 
prawid ow  wentylacj  i odprowadzimy nadmiar 
wilgoci z warstwy izolacyjnej – przypomina 
Mateusz Józefiak, specjalista ds. jako ci w fir-
mie Metpol. W przypadku zastosowania krycia 
wst pnego w postaci membrany paroprzepusz-
czalnej szczelina nie jest konieczna. W prakty-
ce grubo  tej warstwy to najcz ciej ok. 15 cm.

OCIEPLENIE POD 
KROKWIAMI
Pozosta  cz  termoizolacji umieszczamy 
pod krokwiami, wype niaj c przestrze  po-
wsta  pomi dzy rusztem wykonanym z profili 
CD 60 i spodem krokwi. Je li do budowy rusztu 
u yli my standardowych wieszaków do podda-
szy o d ugo ciach 200 lub 270 mm, to grubo
tej warstw wynosi 10–15 cm. Wówczas cz-
na grubo  warstwy termoizolacji to 25–30 cm. 
Dotychczas du ym wyzwaniem dla wykonaw-
ców by o zwi kszenie grubo ci izolacji o kolej-
ne 10 cm. Pojawienie si  na rynku d u szych 
wieszaków znacznie u atwi ich prac . Jak wia-
domo, im wieszak d u szy tym warstwa b dzie 
grubsza i efekt izolacyjno ci dachu lepszy.

WIESZAK DO PODDASZY
350 MM PRO
Wieszak do poddaszy, zwany wieszakiem 
grzybkowym, jest ch tnie wykorzystywany 
do monta u rusztu na poddaszu. Nowy wy-
miar wieszaka – d ugo  350 mm, daje mo li-
wo  monta u grubszej we ny ni  dotychczas. 
Jest to najd u szy z oferowanych przez Metpol 
wieszaków do poddaszy. Teraz 40 cm izolacja 
nie stanowi ju  problemu. 

Zaczep do we ny, który jest dodatkow  zale-
t  nowego wieszaka, to rozwi zanie, które u a-
twia prac  wykonawcy podczas monta u ter-
moizolacji. Zaczep s u y do przytrzymania 
we ny uk adanej pod krokwiami – dotychczas 
musia  wykonywa  czasoch onne sznurowa-
nie. Wieszak by  projektowany z my l  o tym 
by u atwi  jego wpi cie w profil CD. Monterzy, 
którzy testowali produkt, potwierdzili, e dzi -
ki niemu atwiej wykona  monta  izolacji. 

Inwestor, który chce mie  pewno , e prace 
zosta y wykonane poprawnie i z my l  o jego 
bezpiecze stwie, doceni fakt, e wieszak do 
poddaszy PRO zapewnia stabiln  konstrukcj
i ogranicza powstanie p kni .      

DOM ENERGOOSZCZ DNY
Zmiany w przepisach, które obowi zuj  od 
2017 roku i b d  kontynuowane w 2021 roku 
ukierunkowuj  producentów materia ów bu-
dowlanych na szukanie rozwi za  spe niaj -
cych standardy domów energooszcz dnych.  
Wykonawcy chc c spe ni  nowe wymogi, mu-
sz  si ga  po wyroby, dzi ki którym inwestor 
b dzie móg  ogranicza  straty ciep a i zmniej-
szy  koszty utrzymania domu. – Je li wykonaw-
ca zdecyduje si  na ocieplenie we n  mineraln
o znacznych grubo ciach, wówczas warto si -
gn  po najd u szy z oferowanych  wieszaków 
na rynku – wieszak do poddaszy 350 mm PRO
– wyja nia Mateusz Józefiak.

Jak nale y ociepla  poddasze?

Metpol Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 6, 62-002 Suchy Las k/ Poznania

tel. 61 650 07 00
www.metpol.pl

Warstwy we ny mineralnej – mi dzy
krokwiami i pod krokwiami.
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