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Zrób to fachowo!o!

Doskona o  dachu zale y od prawid owo ci wykonania wielu szczegó ów nie widocznych z zewn trz, ukrytych dla oka 

ogl daj cego budynek, bo znajduj cych si  pod pokryciem zasadniczym.  Wykonanie tych szczegó ów jest pracoch onne

i cz sto niedoceniane.

Membrany wst pnego krycia (MWK) z zasady s  montowane pod pokryciem, poniewa  s  jego spodnim uszczelnieniem. 

Jednak ich rola jest wa na jeszcze z innego powodu: decyduj  o energoch onno ci dachu i ca ego budynku, poniewa

nie dopuszczaj  do zawilgocenia termoizolacji i konstrukcji dachu.

Membrany uk ada si atwo ale aby dobrze spe nia y swoje funkcje musz  skutecznie uszczelnia  wiele wa nych miejsc. 

Oto niektóre wa ne szczegó y wykonania warstwy wst pnej z membrany.
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1-2

Membrany (MWK) mocuje si  na wi bie dachowej dociskaj c je do krokwi kontr atami przyci tymi 

na krótko: ich d ugo  powinna by  szeroko ci  membrany pomniejszon  o zak ad mi dzy 

kolejnymi jej pasmami (150 cm – ok. 15 cm = ok.135 cm). Do kontr at przybija si aty z rozstawem 

dostosowanym do pokrycia. Kierunek uk adania pasm mo e by : poziomy – równoleg y do okapu 

(fot. 1), pionowy czyli prostopad y do okapu – trzeba wtedy zakleja  zak ady eby nie przecieka y lub 

sko ny (fot. 2) dostosowany do geometrii dachu. O kierunku uk adania decyduje dekarz w zale no ci 

od potrzeb. Do klejenia zak adów najlepiej jest stosowa  specjalistyczne ta my, które mog  by

wykorzystywane równie  do reperowania uszkodze  membrany. 3

Kalenice i naro a (grzbiety) nale y wykona

tak aby pasma membrany zachodzi y na 

siebie. Wynika to z tego, e w tych miejscach 

bardzo atwo jest j  uszkodzi  (przytrze

lub przedziurawi ) w czasie uk adania 

pokrycia zasadniczego. Dodatkowo s  to 

miejsca gdzie bardzo atwo przedostaj  si

opady atmosferyczne.

4-5 Sposobów wykonania okapu jest bardzo wiele. Jest to bardzo wa ny element ca ej 

konstrukcji dachu. W okapach musi by  zbudowany wlot do szczeliny wentylacyjnej 

utworzonej przez kontr aty, s  montowane rynny a dodatkowo okapy musz  by

wykonane bardzo estetycznie. Dlatego s  to miejsca trudne do prawid owego 

wykonania. MWK w wielu wersjach wykonania okapu powinny by  przyklejane 

do obróbek blacharskich. Na tych zdj ciach s  nimi kapinosy odprowadzaj ce 

przecieki i skropliny poza okap. Klejenie najlepiej jest wykona  za pomoc

specjalnych ta m dwustronnych. Najpierw przyklejamy ta m , potem uk adamy 

membran , a na ko cu usuwamy os on  ta my i dociskamy do niej membran .

8 Kosz jest miejscem bardzo wa nym dla 

szczelno ci dachu. W zwi zku z tym 

MWK nale y bardzo starannie w nim 

uk ada . Zawsze nale y zacz  od u o enia 

dodatkowego pasma wzd u  linii kosza 

a kolejne pasma membrany z s siaduj cych 

po aci trzeba wyk ada  z du ym zak adem

nie oszcz dzaj c na materiale. Na zdj ciu 

wida , e MWK le ca na po aciach jest 

u o ona sko nie równolegle do kosza. Jest 

to bardzo ergonomiczna metoda (o kierunku 

uk adania decyduje dekarz).

Wszystkie instalacje przechodz ce przez pokrycie dachu powinny by  dobrze uszczelnione na 

po czeniu z MWK. Samo po czenie wykonuje si  najcz ciej za pomoc  ta m samoprzylepnych 

ale dodatkowo powinno si  zawsze robi  rynienk  os onow . Dach musi dzia a  prawid owo przez 

dziesi ciolecia i rynienki s  potrzebne nie tylko gdy ta my si  uszkodz . Na zdj ciach rynienki 

os onowe s  wykonane nad: dziur  przygotowan  do przeprowadzenia odpowietrzenia instalacji 

kanalizacyjnej (za pomoc  dachówki przej ciowej) oraz nad wy azem dachowym. Warto zwróci

uwag  na prawid owe u ycie ta my samoprzylepnej na wy azie. Wszystkie miejsca naci

monta owych i uszkodze  nale y nimi uszczelnia .
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