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„Mój dach jest ocieplony i w dobrym sta-

nie. Nie wymaga remontu, lecz latem na pi -

trze jest gor co a zim  nie mo emy dogrza

pomieszcze  znajduj cych si  pod da-

chem powy ej 15 stopni”.

Sytuacja opisana powy ej zna-

na jest wi kszo ci z nas. Dachy sko-

ne izolowane metod  tradycyj-

n  (np. we na mi dzy krokwiami 

lub inne nasi kliwe materia y otwarto-

komorowe) podwy szaj  ryzyko powstawa-

nia mostków termicznych odpowiedzialnych 

za straty energii lub nagrzewanie si  podda-

szy. Powodem tego s  przerwy w cz -

sto zawilgoconej izolacji stanowi -

cej doskona y przewodnik ciep a.

Wykonawcy potwierdzaj  równie ,

e membrany stosowane pod po-

kryciem dachowym cz sto ju  po 

kilku latach trac  swoje w a ciwo ci 

powoduj c zawilgocenie i obsuwanie 

si  zastosowanych izolacji. 

UWAGA:

Ju  1 mm szpara o d ugo ci 1 metra w izo-

lacji powoduje na 1 m2, na którym si  znaj-

duje obni enie warto ci izolacyjnej zastoso-

wanego materia u a  o 80%.  

Oznacza to, e 1-milimetrowe przerwy 

w warstwie izolacji o grubo ci np. 20 cm 

mog  obni y  jej efekt do takiego, jaki za-

pewni szczelne 4 cm tego samego materia u.

Recticel Izolacje jest producentem szczel-

nych i wydajnych materia ów, które dzi -

ki swoim w a ciwo ciom mog  zagwaran-

towa  efekt energooszcz dny bez mostków 

termicznych.

Jednym z rozwi za  jest metoda nakro-

kwiowa p ytami POWERROOF, którym po-

wi cili my wi cej uwagi w naszych po-

przednich artyku ach. 

Poni ej chcieliby my przedstawi  rozwi -

zanie polegaj ce na energooszcz dnym izo-

lowaniu po aci dachowej pod krokwiami 

potocznie nazywanym izolacj  poddasza. 

W celu osi gni cia po danego efek-

tu proponujemy p yt EUROWALL

czon  na pióro – wpust lub 

EUROTHANE G wyko czone paro-

izolacj  i p yt  GK. Obydwa rozwi -

zania tworz c jednolit  warstw  ni-

weluj  mostki termiczne na krokwiach, 

oraz redukuj  zjawisko mostka termicznego 

na czeniu mi dzy p ytami. 

Eurowall dzi ki paroszczelnej ok adzi-

nie, oraz niskiej wadze nie tylko stano-

wi element umo liwiaj cy wst pne 

wyko czenie poddasza lecz nada-

je si  równie  do samodzielnego za-

montowania w sposób przedstawio-

ny na poni szym zdj ciu. Obróbka 

pi  do drewna lub no em jest prosta i nie 

wymaga specjalistycznego przygotowania.  

Eurothane G, jako materia  nierozprze-

strzeniaj cy ognia wyko czony paroizola-

cj  oraz p yt  GK stanowi element nie tyl-

ko izolacyjny, lecz równie  wyko czeniowy 

pozwalaj cy na szybkie, czyste i skutecz-

ne wyko czenie poddasza na cele u ytkowe 

w sposób identyczny, jak zwyk  p yt  GK. 

Wykonawca maj cy do wiadczenie 

w uk adaniu p yt GK stosuj c te same tech-

niki skutecznie ociepli nasze poddasze.
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Sposób na energooszcz dny dach

Wi cej na temat Eurothane G oraz materia-

ów energooszcz dnych firmy RECTICEL 

stosowanych w budownictwie odnale

mo na na stronie www.recticelizolacje.pl.


