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01.
WSTĘP
ISO 14001

1.1.
Papy ICOPAL najwyższa

1.2.
Papy Szybki Profil

SBS –
www.profil.icopal.pl

jakość

ICOPAL Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli jest
krajowym liderem w produkcji pap bitu
micznych. Nowoczesny park maszynow y
i ponad cztwerdziestoletnie doświadczenie
technologiczne, wzmocnione wsparciem
ze strony koncernu ICOPAL, sprawiają, że
jakość produktów papowych jest na naj
wyższym światowym poziomie. Dowodem
na to jest popularność naszych wyrobów
na rynku oraz minimalna ilość reklamacji
produktowych.
W skład oferty produktowej ICOPAL
Sp. z o.o. wchodzą papy różnorodnego
przeznaczenia. Oferta obejmuje papy za
równo najbardziej popularne, jak i zaawan
sowane technologicznie.
Z punktu widzenia sposobu aplikacji do
podłoża ICOPAL Sp. z o.o. produkuje papy
zgrzewalne, aktywowane termicznie, do
mocowania mechanicznego, samoklejące
oraz do klejenia klejami bitumicznymi.
Papy ICOPAL są również produkowane
z asfaltu oksydowanego oraz modyfiko
wanego kauczukiem syntetycznym SBS.
Pokrycia papowe wykonane z pap zgrze
walnych oksydowanych podlegają kon
serwacji w trakcie swojego użytkowania,

a okres gwarancji wynosi do 5 lat. Kilku
krotnie dłuższą gwarancję osiągają papy
produkowane w oparciu o asfalt modyfi
kowany kauczukiem syntetycznym SBS.
Modyfikacja asfaltu powoduje, że papy
modyfikowan e są bardziej elastyczne
nawet w niskich temperaturach, dlatego
można je układać praktycznie przez cały
rok. Są również odporne na promieniowa
nie UV, a ich okres starzenia jest wydłużo
ny i wynosi kilkadziesiąt lat. Ponadto po
krycia wykonane z pap modyfikowanych
nie podlegają konserwacji przez cały okres
użytkowania. Osnowę pap bitumicznych
stanowią, w zależności od rodzaju papy:
welon z włókien szklanych, tkanina szkla
na lub włóknina poliestrowa oraz osnowy
kompozytowe. Są to materiały wysokiej
jakości odporne na korozję biologiczną
i posiadające bardzo dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Wyroby ICOPAL
Sp. z o.o. produkowane są w oparciu o naj
nowsze technologie i systemy zarządza
nia jakością ISO 9001 oraz środowiskiem
ISO 14001, co gwarantuje wyrównaną
i bardzo wysoką jakość materiałów oraz
respektowanie zasad ochrony środowiska
w procesach technologicznych.

Papy produkowane
w technologii Szybki Profil® SBS
uzyskały Świadectwo
Deklaracji Środowiskowej
II typu nr 004/2012
wystawione przez
Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie.
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Wszystkie produkty posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania
w budownictwie.
Papy produkowane w technologii SZYBKI
PROFIL® to papy zgrzewalne, modyfikowa
ne kauczukiem syntetycznym SBS, w któ
rych zastosowano unikalną technologię
profilowania spodniej, zgrzewalnej strony
papy oraz osnowy nowej generacji. Spe
cyficzny sposób ukształtowania spodniej
powierzchni papy pozwala na powięk
szenie powierzchni przejmowania ciepła
z palnika. Gdybyśmy „rozprostowali” dolną
powierzchnię papy profilowanej uzyskamy
powierzchnię o 40% większą niż w przy
padku rozwiązania „płaskiego”. Znacz
nie większa niż do tej pory powierzchnia
spodniej strony asfaltu powoduje bardziej
efektywne jego rozgrzanie – roztapia się
on szybciej i bardziej równomiernie na
całej powierzchni. Zastosowana specjal
na, cienka folia antyadhezyjna spala się
błyskawicznie, co sprawia, że ciepło z pal
nika poprzez system profili szybko kumu
luje się na większej powierzchni asfaltu niż
w przypadku zwykłych pap płaskich.
W ten sposób system profili pełni funkcję
„strażnika jakości”, a ryzyko błędu ludzkie
go jest zredukowane w praktyce do zera.

Potwierdza ono, że aplikacja pap Szybki Profil® SBS
łączy się ze zmniejszoną emisją CO2 i mniejszym
zużyciem gazu (o ok. 21% zimą i ok. 25% latem) na
skutek szybszej o ok. 30% aplikacji wyrobów papowych
produkowanych w technologii Szybki Profil® SBS
w stosunku do aplikacji wyrobów papowych
z płaską powierzchnią spodnią.

W papach SZYBKI PROFIL® zastosowano
osnowy nowej generacji. Te z pap, których
osnowę stanowi włóknina poliestrowa zy
skały jej nową odmianę – włókninę zbudo
waną, nie jak dotychczas z włókien luźno
rozrzuconych, a z włókien ciągnionych
i dodatkowo kalandrowanych. Kalandro
wanie polega na prasowaniu, walcowa
niu i hartowaniu włókniny w podwyższo
nej temperaturze. Nowa budowa włóknin
umożliwiła osiągnięcie o wiele lepszych
parametrów wytrzymałościowych w za
kresie wytrzymałości na zerwanie oraz
rozciągliwości względnej. Mniejsza gru
bość osnowy pozwoliła na zmniejszenie
spodniej warstwy asfaltowej z 2,0 mm do
1,8 mm, bez szkody dla zachowania pra
widłowego zgrzania do podłoża. Tym sa
mym zwiększona została grubość mody
fikowanego asfaltu na zewnętrznej stronie
papy, co wpłynęło radykalnie na wydłuże
nie żywotności pokrycia papowego oraz
na zwiększenie jego hydroizolacyjności
i odporności na promieniowanie UV.

Dzięki specyficznemu ukształtowaniu
spodniej części oraz zastosowaniu
nowej generacji włóknin, papy
SZYBKI PROFIL® zapewniają:
• c ałkowitą pewność połączenia papy
z podł ożem,
• dłuższą odporność pap na promienio
wanie UV,
• dłuższą żywotność pap, a tym samym
trwałość pokrycia dachu,
• większą pewność całkowitej szczelności
powłoki papowej,
• w yższe parametry wytrzymałościowe
na zerwanie oraz wydłużenie w ekstre
malnych warunkach temperaturowo
-pogodowych.

+ 40%

Rys. 1. Porównanie spodniej części pap pro
filowanych oraz pap typu płaskiego.

Rys. 2. Profilowana budowa spodniej części
papy zapewnia bardziej efektywne wytapia
nie asfaltu.

Papy produkowane w technologii SZYBKI PROFIL® dają wykonawcom dodatkowe
korzyści ekonomiczne w stosunku do zwykłych pap o płaskiej budowie: ograniczają
do minimum błędy ludzkie przy pracach dekarskich (szybsze i równomierne upłyn
nianie spodniej części papy eliminuje do minimum miejsca niedogrzane),
dają 30%
oszczędności czasu układania papy
w stosunku do czasu
układania pap z płaską
stroną spodnią,

dają 25%
oszczędności zużycia
gazu w stosunku do
zużycia gazu podczas
aplikacji pap z płaską
stroną spodnią.

Na co wpływa
modyfikacja?
Większość pap dostępnych w Pol
sce jest modyfikowana kauczukiem
syntetycznym SBS (styren – buta
dien – styren). Dodatek elastomeru
do asfaltu w odpowiednich ilościach
rzędu kilku – kilkunastu procent po
woduje, że radykalnie zmieniają się
właściwości fizyczne asfaltu. Zwykły
asfalt (tak zwany oksydowany) posia
da niewielką elastyczność w niskich
temperaturach. Znaczy to, że w tem
peraturach ujemnych staje się sztyw
ny i pęka – jego elastyczność zanika.
Już w temperaturze 0 ºC pasek papy
z asfaltu oksydowanego przegięty na
wałku o średnicy 3 cm pęka. Papa
z asfaltu oksydowanego układana na
dachu w warunkach zimowych będzie
bardzo sztywna a na domiar złego
wszelkie jej zaginanie będzie powodo
wać spękania asfaltu. Całkowicie ina
czej zachowuje się asfalt, do którego
dodano pewną ilość SBS. Obniżenie
temperatury otoczenia nie powoduje
znaczącego obniżenia elastyczności
wyrobu. Papy w pełni modyfikowane
elastomerem SBS posiadają parametr
giętkości: -25 ºC/ø 30, co oznacza, że
próbki papy zamrożone do tempera
tury -25 ºC i przegięte na wałku o śred
nicy 30 mm nie wykazują śladów
pęknięcia. Papy z mniejszym udzia
łem elastomeru będą posiadały ten
parametr na poziomie mniejszym np.
-10 ºC/ø 30. Wraz z dodatkiem SBS-u
zmienia się również odporność pap na
spływanie w wysokich temperaturach.
I tak np. papy w pełni modyfikowane
SBS są odporne na spływanie asfal
tu z pionowo umieszczonej próbki
w temperaturze +100 ºC aż przez
2 godziny, podczas gdy papy częś
ciowo modyfikowane tylko w tem
peraturze 80-90 ºC a papy oksydo
wane tylko +70 ºC.
To nie wszystkie zalety modyfikacji.
Bardzo istotny jest wzrost odporno
ści na promieniowanie UV wraz ze
wzrostem stopnia modyfikacji. Pap
modyfikowanych praktycznie nie po
trzeba konserwować w trakcie całe
go okresu użytkowania, natomiast
papy oksydowane ulegają poważ
nym zniszczeniom pod wpływem
promieniowania ultrafioletowego.
Już po upływie 8 - 10 lat muszą być
konserwowane powłokowymi pre
paratami bitumicznymi.
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1.3.
Papy

Szybki Syntan® SBS –
www.syntan.icopal.pl
Grupa pap produkowanych w technologii
Szybki Syntan® SBS łączy w sobie funk
cje hydroizolacji, wyrównania ciśnień par
i gazów w pokryciu papowym i wentylacji
pokrycia dachowego.
Dystrybucja par i gazów odbywa się po
przez system inteligentnych kanałów wen
tylacyjnych utworzonych na spodniej czę
ści papy. W procesie produkcji na spodnią
powierzchnię papy zostaje naniesiona
cienka warstwa folii syntetycznej SYNTAN,
w charakterystycznym pomarańczowym
lub niebieskim kolorze, odpornej na wy
soką temperaturę. Folia ta jest w stanie
krótkotrwale wytrzymać temperaturę do
1000 °C. Na warstwie folii naniesione
zostały pasma syntetycznego kleju bitu
micznego, który podczas procesu apli
kacji papy aktywowany termicznie skleja
papę z podłożem. Aktywacja termiczna
w żadnym wypadku nie oznacza przeto
pienia spodniej części papy i upłynnienia
asfaltu, tak jak się to dzieje w przypad
ku zwykłych pap zgrzewalnych – chodzi
w tym wypadku jedynie o dostarczenie
bardzo niewielkiej ilości energii cieplnej
aby klej syntetyczny nabrał właściwości
klejących.

Papy Szybki Syntan® SBS dzielą się na dwie grupy ze względu na możliwości
wentylacji podłoża dachowego.

Papy WENTYLACJA
służą do renowacji dachów istniejących,
zawilgoconych w sposób strukturalny. Sze
rokie pasma wentylacyjne w kolorze czer
wonym są w stanie odprowadzić znaczną
ilość pary wodnej i całkowicie zniwelować
różnice ciśnień w podłożu dachowym pod
warstwą papy. Do grupy tej należy papa
wierzchniego krycia EXTRA WENTYLA
CJA Top 5,2 Szybki Syntan® SBS oraz
papa podkładowa WENTYLACJA Baza 3
Szybki Syntan® SBS.

Papy TERMIK
służą do krycia dachów nowych i reno
wacji dachów istniejących, zawilgoconych
nieznacznie. Posiadają one nieco cieńsze
kanały wentylacyjne w kolorze niebieskim.
Do grupy tej również należy papa pod
kładowa TERMIK Baza 2,5 Szybki Syn
tan® SBS oraz kilka odmian pap Termik
Top Szybki Syntan® SBS.
Papy produkowane w technologii Szybki
Syntan® SBS posiadaja długoletnie Pisem
ne Gwarancje Jakości od 13 do 27 lat
w zależności od rodzaju zastosowanej
papy i układu hydroizolacyjnego.

Papy produkowane w technologii SZYBKI SYNTAN® dają Wykonawcom dodatkowe
korzyści ekonomiczne w stosunku do zwykłych pap o płaskiej budowie: ograniczają do
minimum błędy ludzkie przy pracach dekarskich (szybsze i równomierne upłynnianie
spodniej części papy eliminuje do minimum miejsca niedogrzane),

Rys. 1. Dystrybucja gazów, rozgrzanego
powietrza i pary wodnej pod powierzchnią
papy.Ogólna powierzchnia kanałów wentyla
cyjnych to 50% całkowitej powierzchni papy.

70%

dają 70% oszczędności czasu układania papy w stosunku
do czasu układania
pap z płaską stroną
spodnią,

Papy produkowane
w technologii Szybki Syntan® SBS
uzyskały Świadectwo
Deklaracji Środowiskowej
II typu nr 005/2012
wystawione przez
Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie.
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70%

dają 70% oszczędności zużycia gazu
w stosunku do zużycia
gazu podczas aplikacji
pap z płaską stroną
spodnią.

Potwierdza ono, że aplikacja pap Szybki Syntan® SBS
„łączy się ze zmniejszoną o 73% emisją CO2
i mniejszym zużyciem gazu (o ok. 65% zimą i ok. 70%
latem) na skutek szybszej aplikacji wyrobów papowych
produkowanych w technologii Szybki Syntan® SBS
w stosunku do aplikacji wyrobów papowych z płaską
powierzchnią spodnią”.

1.4.

Składowanie
i transport pap
Rolki pap należy przechowywać w po
mieszczeniach krytych, chroniących je
przed zmiennymi warunkami atmosfe
rycznymi, a przede wszystkim przed
działaniem promieni słonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odległości co
najmniej 120 cm od grzejników i innych
źródeł ciepła. Rolki powinny być maga

zynowane w pozycji stojącej w jednej
warstwie.
Rolki pap należy przewozić krytymi środ
kami transportowymi, układane w jednej
warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczo
ne przed przewracaniem się i uszkodze
niem. Rolki pap mogą być przewożone
w kontenerach lub na paletach.

1.5.

 odstawowy sprzęt
P
i narzędzia dekarskie
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Do wykonania pokrycia dachowego w tech
nologii pap zgrzewalnych, aktywowanych
termicznie, mocowanych mechanicznie,
a także częściowo samoprzylepnej i kle
jonej, niezbędne są:
• uprząż przeciwupadkowa (1),
• ubiór roboczy i pas dekarski (2),
• palnik gazowy, jednodyszowy
z wężem (3),

9

• butla z gazem technicznym
propan-butan lub propan (4),
• wąż do palników gazowych (5),
•m
 ały palnik do obróbek dekar
skich (6),
•n
 óż do cięcia papy z wymiennymi
ostrzami: prostym i haczykowym (7),
•p
 rzyrząd do prowadzenia rolki papy
podczas zgrzewania (sztywna i lekka
rurka odpowiednio wygięta) (8),

• palnik gazowy dwudyszowy bądź
sześciodyszowy z wężem (w przypad
ku zgrzewania dużych powierzchni) (9),
• ciężki wałek dociskowy (10),
• wałek dociskowy z silikonową rolką
(11),
• prowadnica do papy (12),
• sprzęt gaśniczy (13),
• szpachelka dekarska (14),
• apteczka pierwszej pomocy (15).

Instrukc ja ukł adania pap
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1 Sprzęt przeciwupadkowy
Podczas prowadzenia prac dekarskich na
wysokości obowiązkowy jest sprzęt przeciw
upadkowy w postaci certyfikowanej uprzęży
z linką.

2 Ubiór roboczy

Wykonywanie prac dekarskich na dachu
powinno być prowadzone w odpowiednim
ubiorze roboczym zasłaniającym ciało przed
promieniowaniem termicznym oraz UV. Ko
nieczne jest odpowiednie obuwie z podeszwą
zapobiegającą poślizgowi, skórzane rękawice
oraz pas dekarski zawierający podstawowy,
drobny sprzęt dekarski.

1

2

8
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3
Palniki jednodyszowe
są sprzętem podstawowym i służą do
zgrzewania pap na większości połaci
dachowych.

6
Małe palniki gazowe
służą do wykonywania detali i obróbek
z pap zgrzewalnych.

9
Palniki dwudyszowe bądź sześciodyszowe
służą do zgrzewania pap grubych (ponad
5 mm) na dużych połaciach dachow ych,
w przypadku gdy na dachu nie ma dużej
ilości przeszkód oraz należy zgrzać rolki
o znacznej długości papy (np. papy do
izolacji obiektów inżynierskich).

4
Butle gazowe
powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczególnie
11 kg) w warunkach znacznego wydatku
gazu jest zjawiskiem naturalnym.

7
Nóż do cięcia papy
Służy do odcinania żądanych odcinków
papy. Należy zaopatrzyć się w nóż z pro
stym ostrzem oraz haczykowym.

10
Ciężki wałek dociskowy z prowadnicą
Służy do uzyskiwania wypływów masy as
faltowej wzdłuż wykonywanych zakładów
podłużnych. Wałek dociskowy powinien
być zaopatrzony w silikonowe wykończe
nie zapobiegające oklejaniu gorącej masy
asfaltowej. Używa się go razem z prowad
nicą do papy.

5
Wąż do palników gazowych
powinien mieć długość min. 15 m, aby
umożliw iał swobodne poruszanie się
z palnik iem bez częstego przestawiania
butli ga zowej.

8
Przyrząd do prowadzenia rolki papy
Najczęściej jest to lekkie narzędzie w for
mie zagiętej rurki umożliwiające ciągnięcie
rolki papy i manewrowanie papą podczas
wykonywania zakładów podłużnych i po
przecznych.

11
Wałek dociskowy z rolką silikonową
Służy do uzyskiwania wypływów masy
asfaltowej wzdłuż wykonywanych zgrze
wów podłużnych i poprzecznych oraz do
dociskania świeżo zgrzanych fragmentów
obróbek dekarskich.

Instrukc ja ukł adania pap
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Podział pap

12

13

Prowadnica do papy
Przyrząd w formie wygiętej rurki umoż
liwiający łatwe ciągnięcie rolki papy po
podłożu. Posiada rolki obrotowe ułatwia
jące ruch rolki papy wokół poziomego
trzpienia.

14

15

Szpachelka dekarska
(ze stopu tytanowego) służy do ukosowania
zgrzewów podłużnych i poprzecznych i ich
wygładzania oraz do sprawdzania popraw
ności wykonanych spoin. Pracownik mający
doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wy
kańczaniu poszczególnych detali praktycz
nie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się
w tym celu szpachelką. Za pomocą szpa
chelki można naprawiać niedogrzane połą
czenia pap poprzez jej rozgrzanie, wsunięcie
w niedogrzany zakład i dociśnięcie wałkiem
dociskowym, aż do uzyskania wypływu
masy asfaltowej.

10

Sprzęt gaśniczy
Podczas wykonywania dekarskich prac
pokryciowych, w których używa się pal
ników gazowych, na dachu musi się znaj
dować sprzęt gaśniczy w postaci gaśni
cy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą
i z piaskiem.

Instrukc ja ukł adania pap

Apteczka pierwszej pomocy
Powinna być zaopatrzona w środki prze
ciw oparzeniom oraz w plastry i bandaże
wraz z opaską uciskową.

Z punktu widzenia sposobu
montażu papy do podłoża:
• papy zgrzewalne
• papy aktywowane termicznie
• papy mocowane mechanicznie
• papy samoklejące
• papy klejone za pomocą lepiku
asfaltowego bądź klejów
bitumicznych.
Z punktu widzenia stopnia
i rodzaju modyfikacji wyrobu:
• papy z asfaltu oksydowanego
(max. giętkość 0oC / ø30 mm)
•p
 apy z asfaltu oksydowanego
z dodatkiem modyfikatora SBS
(max. giętkość do -10oC / ø30 mm)
• papy asfaltowe, modyfikowane
elastomerem SBS
(giętkość od – 11oC / ø30 mm
do -30oC / ø30 mm )
• papy asfaltowe, modyfikowane
plastomerem APP.
Z punktu widzenia
zastosowanej osnowy:
• papy na osnowie
z tektury budowlanej
• papy na osnowie
z welonu szklanego
• papy na osnowie
z tkaniny szklanej
• papy na osnowie
z włókniny poliestrowej
• papy na osnowie z kompozytu
poliestrowo-szklanego (włókniny
poliestrowej wzmacnianej siatką
szklaną).
Z punktu widzenia
zlokalizowania w układzie
hydroizolacyjnym:
• papy podkładowe
• papy wierzchniego krycia
• papy do jednowarstwowych
pokryć dachowych.

02.
Podstawowe zasady wykonawcze
Zgrzewanie pap Szybki Profil® SBS
Aktywacja termiczna pap Szybki Syntan® SBS

2.1.
Zasady ogólne
Papy zgrzewalne (typu płaskiego oraz
Szybki Profil® SBS).
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo
-asfaltowe produkcji ICOPAL Sp. z o.o. ze
Zduńskiej Woli są znakomitym materiałem,
przeznaczonym do wykonywania nowych
oraz renowacji starych pokryć dachowych
w układach jedno lub dwuwarstwowych.
Zasady układania poprzez zgrzewanie za
równo pap z płaską stroną spodnią, jak
i pap produkowanych w technologii Szybki
Profil® SBS są identyczne z zastrzeżeniem,
że papy Szybki Profil® SBS wymagają
mniejszej ilości ciepła dostarczonego do
spodniej strony papy a w związku z tym
tempo ich układania jest o ok. 25% szybsze
w porównaniu z papami typu „płaskiego”
(patrz info na str. 5). Zarówno papy Szyb
ki Profil® SBS, jak i typu płaskiego należy
zgrzewać do zagruntowanego podłoża na
100% ich powierzchni. Dotyczy to zarów
no pap podkładowych, jak i wierzchniego
krycia. Zasady wykonywania obróbek
w obu technologiach są identyczne. Do
pap typu płaskiego zalicza się również papy
przeznaczone do mocowania mechanicz
nego (np. MONODACH WM lub MONO
Light). Zasady obróbek oraz wykonywa

nie zakładów podłużnych i poprzecznych
są również w tym wypadku identyczne
z papami Szybki Profil® SBS i papami typu
płaskiego.
Papy aktywowane termicznie
(technologia Szybki Syntan® SBS).
Papy aktywowane termicznie wymagają
znacznie mniejszej ilości ciepła dostar
czonego do spodniej strony papy, aby
połączyć je z podłożem. Powierzchnia
styku papy z podłożem jest zapewnio
na przez pasma klejowe zlokalizowane
na spodniej stronie papy, stanowiące
ok. 50% jej powierzchni spodniej. Budo
wa pasm klejowych umożliwia nadanie
im właściwości klejących po delikatnym
ich podgrzaniu palnikiem gazowym.
Czynność tę określa się mianem „akty
wacji termicznej”. Podczas aktywacji ter
micznej spodniej strony papy wykonanej
w technologii Szybki Syntan® SBS (więcej wiadomości na str. 5) dochodzi do
podgrzania pasm klejowych, które są
gotowe do przytwierdzenia do podłoża,
natomiast nie dochodzi do upłynnienia
pozostałej części spodniej strony papy
chronionej folią syntanową. W związku

z tym niedozwolone jest układanie pap
Szybki Syntan® SBS w podobny sposób
jak pap Szybki Profil® SBS, w wyniku któ
rego dochodzi do upłynnienia spodniej
strony papy w całości i do tworzenia się fali
zalewowej. Tempo układania pap Szyb
ki Syntan® SBS musi być zdecydowanie
szybsze (info str. 6). Natomiast wykonywa
nie obróbek dekarskich oraz wykonywa
nie zakładów poprzecznych i podłużnych
w papach Szybki Syntan® SBS nie różni
się od podobnych czynności wykonywa
nych w papach typu płaskiego czy papach
Szybki Profil® SBS.

Papa z płaską powierzchnią spodnią

ITM – Radom

Styropmin – Łochów

Papa Szybki Profil® SBS
(z profilowaną stroną spodnią)
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Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych oraz
aktywowanych termicznie produkcji ICOPAL Sp. z o.o. należy pamiętać o 10 podstawowych
zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to znaczy prawidłowe, trwałe i bez
awaryjne wykonanie pokrycia.

Zasada 1.
Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachu nowego lub remontu dachu
istniejącego trzeba zapoznać się z jego stanem technicznym. W wypadku dachu no
wego należy zbadać współpłaszczyznowość powierzchni dachu i jakość przygotowania
powierzchni. Podłoże powinno być czyste, suche oraz wizualnie spójne, nie powinno być
widocznych kałuż wody (szczegóły w rozdziale o przygotowaniu podłoży).
W wypadku dachu istniejącego należy dokonać kilku odkrywek na powierzchni da
chu, które jednoznacznie określą jaki jest stan wbudowanych warstw dachowych –
w szczególności dadzą odpowiedź na temat stanu i rodzaju paroizolacji, rodzaju
i ewentualnego zawilgocenia warstw termoizolacyjnych oraz ilości i rodzaju warstw
hydroizolacyjnych starego pokrycia papowego.
Na podstawie oględzin podłoża dachu nowo wykonywanego lub dokonanych odkrywek
dachu istniejącego należy zdecydować o wyborze technologii pokrycia dachu: ilości
i rodzaju warstw hydroizolacyjnych, ewentualnym rodzaju i grubości termoizolacji oraz
konieczności zastosowania systemu wentylacji podłoża. W wypadku dachu istniejące
go należy zdecydować czy nie zachodzi konieczność całkowitego demontażu warstw
istniejących ze względu na ich stan techniczny oraz ewentualne przekroczenie dopusz
czalnego obciążenia dachu.

Zasada 2.
Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy dokonać pomiarów połaci dachowej,
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych (rynien), wielkość spadków dachu
oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu, a także rozplanować układ ścieżek
komunikacyjnych. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozpla
nowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu
i dużej ilości przeszkód na dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie i zaoszczędzenie znacznej ilości materiału.

Zasada 3.
Prace z użyciem pap asfaltowych, zgrzewalnych i aktywowanych termicznie, jak rów
nież do mocowania mechanicznego można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
• +5°C w przypadku pap oksydowanych,
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.
Temperatury stosowania pap można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazyno
wane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach sukcesywnie
bezpośrednio przed zgrzaniem. W wypadku zaistnienia temperatur poniżej zera należy
zwrócić uwagę aby podłoże betonowe było całkowicie suche; gruntowanie zmrożone
go wilgotnego podłoża preparatami bitumicznymi nie spowoduje wniknięcia preparatu
w głąb podłoża, a przez to może dojść do odspojenia papy od podłoża. Wykonywanie
obróbek dachowych w niskich temperaturach niesie ze sobą duże ryzyko wadliwego
wykonania. Rekomenduje się nie wykonywanie prac pokrywczych w temperaturach
minusowych.

Zasada 4.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblo
dzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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suwania rolki może powodować zbyt duży lub

Za

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak

Po

Po wtopieniu posypki w bitum w rejonie zakładu poprzecznego należy wyciąć pod kątem 45°
wypływu
masy asfaltowej
świadczy
o niefatrójkątny fragment papy na szerokości zakładu
podłużnego
papy ułożonej
wcześniej.
Wycięcie
tego fragmentu papy (tak zwanego „psiego
ucha”) ma
za zadanie
obniżenie grubości materiału
chowym
zgrzaniu
papy.
bitumicznego w punkcie potrójnym połączenia pap: poprzednio ułożonej oraz kolejnych brytów
9. Arkuszeoraz
papy
należy wypływu
łączyć zemasy
sobą
na
papy w regionie tworzonego zakładu poprzecznego
uzyskanie
asfaltowej
w tym punkcie.
zakłady:

zg

wo
•

• podłużny 8 cm,
• poprzeczny 12-15 cm.

Zasada 5.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie

•

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, belek okapowych,
rynhaków, podpór pod urządzenia dachowe i innego oprzyrządowania dodatkowego
oraz od wstępnego przygotowania dylatacji dachowych. Należy również zagruntować
podłoże preparatem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub innym grun
tem przeznaczonym do tego typu zastosowania. Papy należy układać po całkowitym
wyschnięciu gruntu.

z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy
wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szcze-

Obróbki papowe elementów wystających z dachu jak np. anteny, świetliki dachowe, klapy
dymowe, osadzanie Izoklinów, montaż wzmocnień narożnych narożników wklęsłych
i wypukłych należy zamontować po zgrzaniu na połaci warstwy podkładowej papy.
(patrz: „Zasady wykonywania obróbek dachowych”).

gólną starannością . Po ułożeniu kilku rolek

Uwaga:

przy stosowaniu środków

Zasada 6.

gruntujących wchodzących

Uwaga:
Papy zgrzewane
i ich wystudzeniu należy
sprawdzić
prawidłoi aktywowane termicznie powinny być
zawsze stosowane
wość wykonania zgrzewów.
Miejsca źle
w układzie technologicznym

LIQUIDS® łącznie z papami

zgrzewalnymi produkcji

•

z (po
podkładem
gruntującymodzgrzane należy podgrzać
uprzednim
Siplast Primer Szybki Grunt SBS.

Minimalne wartości spadków dachowych dla dachów krytych papami zgrzewalny
mi, aktywowanymi termicznie i mocowanymi mechanicznie należy dobrać zgodnie
z PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. Zazwyczaj dopuszczalna wartość
spadku podłoża wynosi dla układów papowych jednowarstwowych powyżej 3%, a dla
układów papowych dwuwarstwowych powyżej 1%. Jednak zalecaną wartością jest
min. 3% (Informacja str. 19).

w skład ICOPAL BITUMEN

•

®

chyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy

Jest to warunek uzyskania Pisemnej
Imiennej Gwarancji Icopal. Gwarancję na
układy hydroizolacyjne uzyskuje się na:

masy asfaltowej można posypać posypką

www.gwarancje.icopal.pl

w kolorze pokrycia w celu poprawienia este-

Przy minimalnych pochyleniach dachu (3%) papę należy układać pasami prostopadłymi
do okapu z uwagi na możliwość bezproblemowego odprowadzenia wody opadowej
bezpośrednio do rynien. Układanie w takich wypadkach papy równolegle do okapu
będzie powodować powstawanie zastoin wody za linią zakładów podłużnych papy,
a w rezultacie do tworzenia się zmian kolorystycznych na powierzchni papy.

ICOPAL S. A. klient zyskuje

tyki dachu.

dodatkowe okresy gwaran-

10. W poszczególnych warstwach arkusze

cji na zakupione papy.

•

papy powinny być przesunięte względem sie-

Przy małych pochyleniach dachu do 10%, papy można układać pasami równoległymi
lub prostopadłymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do oka
pu (z uwagi na spowodowaną dużą masą papy możliwość osuwania się układanych
pasów podczas zgrzewania i tworzeniu się tak zwanego „efektu banana”). Minimalny
spadek dachu należy dobrać uwzględniając rodzaj podłoża i jego możliwe ugięcia – po
ugięciu elementów konstrukcyjnych dachu powinna istnieć możliwość odprowadzenia
wody do rynien.

bie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak
i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć

Po

zgrubień papy na zakładach, zaleca się przy-

Po

cięcie narożników układanych pasów papy le-

tow

Zasada 7.

po

Papy na połaci dachowej należy przechowywać w rolkach w pozycji stojącej. Układa
nie poziome papy na dachu spowoduje ich spłaszczenie i późniejsze trudności w ich
zgrzaniu do podłoża.

na

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana,
a następnie po przymiarce i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch koń
ców do środka. Szerokość przyszłego zakładu poprzecznego na ułożonym wcześniej pasie
papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy wytrasować, podgrzać palnikiem
gazowym i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki w bitum na całej szerokości
zakładu. Szerokość zakładu poprzecznego powinna wynosić 12-15 cm. Przyjmuje się,
że należy wtopić 50-60% powierzchni posypki w strefie zakładu poprzecznego aby
odpowiednio go przygotować.

się

lat

Na

tów

ma

Po

mu
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żących na spodzieInstrukc
zakładu
pod kątem 45°.
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6%

Zasada 8.
Zasadnicza operacja zgrzewania pap typu płaskiego lub Szybki Profil® SBS polega na
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do momentu zauwa
żalnego wypływu asfaltu i utworzeniu się fali zalewowej z jednoczesnym powolnym
i równomiernym rozwijaniem rolki, tak aby uzyskać stały, jednorodny wypływ masy
asfaltowej wzdłuż zakładu podłużnego papy. Wypływ ten o szerokości ok. 5 mm świad
czy o fachowości wykonania zakładu podłużnego. W późniejszym czasie, zanim asfalt
nie zastygnie można wypływ masy bitumicznej posypać posypką mineralną w kolorze
papy, ale czynność ta nie jest konieczna z punktu widzenia trwałości hydroizolacyjnej
całego pokrycia.
Pracownik wykonuje czynności związane ze zgrzewaniem / aktywacją termiczną pap,
cofając się przed rozwijaną rolką i używając jednocześnie rurki prowadzącej (przyrząd
nr 8, str. 9) lub prowadnicy do papy (przyrząd nr 12 str. 10). Papy typu Szybki Profil® SBS
oraz typu płaskiego należy zgrzać do zagruntowanego podłoża na 100% ich powierzchni.
Operacja układania pap Szybki Syntan® powinna przebiegać znacznie szybciej, tak aby
płomień palnika gazowego nie uszkodził folii syntanowej, a jednocześnie zaktywował
bitumiczno – kauczukowe pasma klejące. Papy Szybki Syntan® SBS połączone są
z zagruntowanym podłożem jedynie poprzez kauczukowo – syntetyczne pasma klejące
(zazwyczaj jest to 50% powierzchni spodu papy. Jednak w wypadku obróbek papowych
należy papy Szybki Syntan® SBS zgrzewać na 100% ich powierzchni spodniej.
W wypadku pap aktywowanych termicznie Szybki Syntan® SBS operacja łączenia
papy z podłożem powinna przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie połącze
niu ulega zasadnicza część papy na szerokości ok. 90 cm (bez zakładu podłużnego).
Należy tak operować dyfuzorem palnika aby płomień omiatał zasadniczą część papy
z pominięciem zakładu podłużnego. Należy używać prowadnicy do papy (przyrząd
nr 12, str. 10) oraz palnika gazowego jednodyszowego. Na tym etapie można wykonać
zakłady poprzeczne pomiędzy brytami papy na dłuższym zgrzewanym odcinku.
W drugim etapie wykonuje się zgrzewy wzdłuż zakładu podłużnego z użyciem ciężkiego
wałka dociskowego (przyrząd nr 10, str. 9). Podczas tej operacji niezwykle istotne jest
uzyskanie wypływu masy asfaltowej wzdłuż brzegu brytu papy. Uzyskuje się go regulując
siłę docisku wałka dociskowego i tempo jego przesuwania. Wypływ masy asfaltowej
powinien wynosić ok 5 mm. Świadczy on o wysokiej jakości wykonania zgrzewu papy.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub
niejednakowej szerokości wypływ masy.
Brak wypływu masy asfaltowej wzdłuż zakładów podłużnych, poprzecznych i innych
połączeń między papami świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Wypływy masy asfaltowej wzdłuż zakładu
podłużnego papy uzyskanego za pomocą
ciężkiego wałka dociskowego oraz połącze
nie zakładów podłużnego i poprzecznego
z uzyskanymi wypływami masy asfaltowej.
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papy należy układać pasami równoległymi do

Uwaga:

8a

przy stosowaniu środków

okapu, przy większych spadkach pasami pro-

gruntujących wchodzących

stopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaw skład ICOPAL BITUMEN

Zasada
9. możliwość osuwania się układaną dużą masą

LIQUIDS® łącznie z papami

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
zgrzewalnymi produkcji
pasów
podczas
Minimalny
•nych
podłużny
o szerokości
min. 8zgrzewania).
cm,
ICOPAL S. A. klient zyskuje
•spadek
poprzeczny
o szerokości
12-15 cm.
dachu
powinien
być taki, aby
nawet po

dodatkowe okresy gwaran-

i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle

•

zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy
masy asfaltowej można posypać posypką
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

•

10. W poszczególnych warstwach arkusze

Zakłady
być wykonywane
zgodnie z kierunkiem
spływu wody i zgodnie
ugięciupowinny
elementów
konstrukcyjnych
umożliwiał
cji na zakupione papy.
papy powinny być przesunięte względem siez kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać
skuteczne
odprowadzenie
wody.
Z
tego
też
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzićbie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak
prawidłowość
wykonania zgrzewów.
Miejsca źle nie
zgrzane,
względu nachylenie
połaci dachowej
po- z nieszczelnymi zakładai poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć
mi należy naprawić poprzez podgrzanie (po uprzednim odchyleniu papy)
8 bi ponowniezgrubień papy na zakładach, zaleca się przywinno
być mniejsze
niż 1%,
ale
zaleca
się, aby
skleić.
Wypływy
masy asfaltowej
można
posypać
posypką
w kolorze pokrycia w celu
cięcie narożników układanych pasów papy lepoprawienia estetyki dachu.

P

P

to

p

Zasada 10.

n

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem sie
bie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się ze sobą.
Zakłady podłużne pap podkładowej i wierzchniego krycia powinny być przesunię
te względem siebie o około połowę szerokości rolki. Podobnie zakłady poprzeczne
w warstwie papy podkładowej i wierzchniego krycia powinny być przesunięte względem
siebie np. o połowę długości rolki (patrz zdjęcie poniżej). Warstwa podkładowa papy
na połaci dachowej powinna być wykonana z najwyższą starannością ze szczególnym
zwróceniem uwagi na szczelności zgrzewów na zakładach podłużnych i poprzecznych
oraz na zgrzanie papy na 100% jej powierzchni do podłoża i sama w sobie powinna
10
stanowić szczelną warstwę zabezpieczającą połać dachową, niezależnie od istnienia
warstwy wierzchniego krycia.

la

s

N

tó

m

P

m

p

żących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Papę wierzchniego krycia w układach hydroizolacyjnych dwuwarstwowych należy zgrzać
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykodo papy podkładowej (bez konieczności jej gruntowania, o ile od ułożenia papy pod
kładowej nie upłynął zbyt długi okres czasu) również na 100% jej powierzchni. Układnywania prac dekarskich nie są przedmiotem
hydroizolacyjny papa podkładowa – papa nawierzchniowa na całej powierzchni dachuniniejszego opracowania i powinny być ogólpowinien być ze sobą zgrzany i stanowić homogeniczną całość. Aby uniknąć zgrubień
nie znane. Należy jednak zwrócić szczególną
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących
uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny
na spodzie zakładu pod kątem 45° (patrz: Zasada nr 7).

6
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2.2.
2.2.1.
Zasady przygotowywania Podłoża z betonu lub
podłoży

gładzi cementowej

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap
zgrzewalnych muszą spełniać kilka pod
stawowych wymogów:
•Podłoża powinny spełniać wymogi nor
my PN-80/B-10240 „Przekrycia dacho
we z papy i powłok asfaltowych. Wyma
gania i badania przy odbiorze”.
• Wymagana jest odpowiednia sztywność
i wytrzymałość podłoża zapewniająca
przeniesienie występujących obciążeń
w czasie robót i w czasie eksploatacji
dachu. W szczególności na podło
żach o nachyleniu minimalnym, a tak
że w korytach odwadniających należy
uwzględnić ugięcie konstrukcji nośnej
pod działaniem obciążeń użytkowych
oraz tolerancje montażowe.
• Wymagana jest równość podłoża, co
ma istotny wpływ na prawidłowy spływ
wody; prześwit między łatą kontrolną
a powierzchnią podłoża na odcinku
2 m nie powinien być większy niż 5 mm.
• Wymagana jest czystość podłoża i usu
nięcie pyłu powierzchniowego oraz odpo
wiednia przyczepność papy do podłoża,
co można uzyskać poprzez stosowanie
podkładów gruntujących bitumicznych
(np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS)
lub innych o podobnym przeznaczeniu.
• Wymagane są dylatacje podłoży.
• Przed kominami i innymi elementami wy
stającymi ponad dach od strony kalenicy
należy wykonać odboje o górnej krawę
dzi poziomej lub nachylonej przeciwnie
do spadku połaci dachowej.
• Zaleca się, aby styki podłoża z elemen
tami wystającymi ponad powierzchnię
dachu były złagodzone elementami
typu IZOKLIN lub zaokrąglone łukiem
o promieniu nie mniejszym niż 3 cm.
• Wokół wpustów dachowych podłoże
powinno być poziome na szerokości
25 cm od brzegu wpustu.

• Powierzchnię podłoża należy zatrzeć na
ostro.
• Gładź z zaprawy cementowej powinna
spełniać wymagania w zakresie odpo
wiedniej klasy zaprawy, równoznacznej
z wytrzymałością na ściskanie nie stwar
dniałej zaprawy (gładzi cementowej). Wy
trzymałość zaprawy na ściskanie nie po
winna być niższa niż 10 MPa, a jej grubość
powinna wynosić min. 3,5 cm.
• Gładź cementowa powinna być oddzielona
od wszystkich stałych elementów budyn
ku wystających ponad jej powierzchnię
– szczelinami dylatacyjnymi szerokości nie
mniejszej niż 10 mm, wypełnionymi wyro
bem elastycznym (np. Siplast Szpachla®
Szybka Izolacja SBS lub Siplast Kit® Szyb
ka Izolacja SBS) oraz podzielona na pola
o boku 2-3 m.
• Na powierzchni podłoża nie mogą wy
stępować rysy skurczowe i spękania.
• Podłoże należy zagruntować bitumicz
nym roztworem gruntującym (np. Siplast
Primer® Szybki Grunt SBS). Do wyko
nywania pokrycia należy przystąpić po
całkowitym wyschnięciu środka grun
tującego, lecz nie później niż po 48 go
dzinach, aby uniknąć zapylenia podłoża.
• Wilgotność podłoża przed przystąpie
niem do układania pokrycia nie powinna
przekraczać 6%.
• Nad szczelinami dylatacyjnymi, na war
stwie gładzi cementowej oraz na stykach
prefabrykowanych płyt dachowych na
leży luźno ułożyć paski kompensujące
ruchy tych płyt o szerokości nie mniej
szej niż 20 cm i zabezpieczyć je przed
zsuwaniem się.

Izokliny dachowe
prod. ICOPAL Sp. z o.o.
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stanowić podłoże pod pokrycie jedynie
w przypadku prawidłowej tolerancji pre
fabrykatów, gładkiej i równej powierzchni
oraz montażu gwarantującego uzyskanie
wymaganych dokładności i równości pod
łoża. Styki pomiędzy elementami powin
ny być wypełnione zaprawą klasy min. 10
MPa. Podłoże należy oczyścić i zagrunto
wać bitumicznymi środkami gruntujący
mi. Nad stykami płyt ułożyć dodatkowo
paski papy podkładowej, asfaltowej szer.
ok. 25 cm i przymocować je punktowo
do podłoża.

Podłoże z elementów prefabrykowanych,
wielkowymiarowych (np. płyt panwio
wych). Płyty dachowe o powierzchni wy
kończonej w zakładzie prefabrykacji mogą

Siplast Kit
Szybka Izolacja SBS

SIPLAST szpachla®
Szybka Izolacja SBS

SIPLAST KLEJ®
Szybki Styk SBS

2.2.2.
Podłoża z płyt izolacji
termicznej

• Należy stosować wyłącznie płyty o od
powiedniej wytrzymałości na ściskanie,
aby nie dopuścić do utworzenia się
miejscowych nierówności w wyniku
działania na powierzchnię pokrycia ob
ciążeń statycznych i dynamicznych.
W wypadku stosowania izolacji termicznej
EPS należy stosować płyty styropianowe
EPS 100-038 lub płyty styropianowe la
minowane papą (np. Flagowy Styropian
Icopal TERMO DACH PODŁOGA EPS
100-037 lub płyty warstwowe PSK lub
PSK2 lub Dachowe Płyty Hybrydowe
produkcji ICOPAL Sp. z o.o.).
• Płyty termoizolacyjne powinny być wyko
nane z wyrobów nierozprzestrzeniających
ognia.
• Podłoże składające się z kilku warstw
sklejonych ze sobą płyt termoizolacyj
nych należy wykonać w taki sposób, aby
spoiny między płytami w każdej warstwie
były przesunięte względem siebie o co
najmniej 20 cm.
• Podłoże z płyt termoizolacyjnych należy
trwale połączyć z przekryciem dacho
wym np. za pomocą klejenia lub mo
cowania mechanicznego (klej z oferty
ICOPAL Sp. z o.o.: bitumiczny – Siplast
Klej® Szybki Styk SBS, poliuretanowy –
TEROKAL TK 395).
• Podłoże z płyt termoizolacyjnych nale
ży chronić przed zawilgoceniem wodą
zarobową z zaprawy cementowej lub
wodą z opadów atmosferycznych, albo
wodą pochodzącą z pielęgnacji gładzi.
Zabezpieczenie takie można wykonać,
stosując folię PE sklejoną na zakładach,
ułożoną na warstwie termoizolacji.
• W przypadku stosowania płyt termoizo
lacyjnych PSK lub PSK 2, papy będącej
laminatem rdzenia styropianowego nie
należy traktować jako szczelnej warstwy
pokrycia papowego.

Płyty ze styropianu
(EPS)

2.2.3.
Podłoża z desek

i materiałów
drewnopochodnych
• Podłoża powinny być wykonane z desek
o maksymalnej szerokości 15 cm, zaim
pregnowanych środkami grzybobójczy
mi i przeciwogniowymi najlepiej metodą
próżniowo-ciśnieniową.
• Grubość desek zależy od rozstawu kro
kwi; najczęściej stosowaną grubością jest
25 mm.
• Deski należy układać na pióro i wpust
lub na przylgę.
• W obiektach narażonych na silne po
dmuchy wiatru od spodu oraz w obiek
tach o małych pochyleniach połaci
(10-20%) i przy rozstawie krokwi więk
szym niż 1,1 m podłoże powinno być
wykonane z desek łączonych na wpust.
• W przypadku stosowania płyt drew
nopochodnych wielkowymiarowych
(np. OSB) należy dobierać na podłoża
jedynie materiały wodoodporne.
• Płyty należy układać dłuższym bokiem
prostopadle do krokwi i tak dobrać
rozmiar płyty aby kończyły się one na
krokwiach i były do nich przymocowane
mechanicznie. Odstępy miedzy płytami
muszą wynosić ok. 5 mm. Płyty układa
się na powierzchni dachu mijankowo.
• G rubość płyt na poszycie dachu po
winna zależeć od rozstawu krokwi.
Najczęściej stosowaną grubością jest
22 mm.
• Wilgotność desek i materiałów drew
nopochodnych na poszycie dachu nie
powinna przekraczać 15%.

Flagowy Styropian
Icopal

Płyty PSK
prod. ICOPAL Sp. z o.o.
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2.2.4.
Podłoża z istniejących
starych pokryć
papowych

• Do remontu pokrycia papowego można
przystąpić po sprawdzeniu stanu pod
łoża pod tym pokryciem i potwierdze
niu, że zapewnia ono możliwość dalszej
eksploatacji.
• Należy usunąć luźne fragmenty stare
go pokrycia lub zamocować je do po
krycia, wyrównać istniejące zagłębienia
tak, aby uzyskać maksymalnie równe
i współpłaszczyznowe podłoże.
• Istniejące na połaci dachu purchle da
chowe wypełnione parą wodną należy
rozciąć, wysuszyć i podkleić lepikem
asfaltowym lub klejem bitumicznym do
podłoża.

• R odzaj nowego wyrobu papowego
przewidzianego do układania podczas
remontu powinien być zgodny chemicz
nie z istniejącym starym pokryciem pa
powym, na przykład nie należy układać
pap asfaltowych na starym pokryciu
wykonanym z pap smołowych.
• Stare istniejące pokrycie należy dopro
wadzić do stanu suchości, a jeśli nie jest
to możliwe to należy zastosować nowe
pokrycie papowe z systemem wentylacji
i wyrównania ciśnienia (np. papa EXTRA
WENTYLACJA Top 5,2 Szybki Syntan®
SBS). W tym celu wskazane jest uprzed
nie wykonanie nawiertów w wilgotnym

istniejącym pokryciu papowym wiertłem
o średnicy ø12 w ilości kilku otworów
na każdy m2. Nawiercenie istniejącego
podłoża ma za zadanie szybsze odpro
wadzenie wilgoci.
• P rzygotowane sta
re pokrycia papowe
przed ułożeniem no
wego pokrycia nale
ży zagruntować pre
paratem gruntującym
(np. Siplast Primer ®
Szybki Grunt SBS).

Uwaga: Stare warstwy pokryć
bitumicznych przewidzianych do
renowacji z uwagi na ich daleko posunięte
zniszczenie nie należy traktować jak
pełnowartościową warstwę pokrycia
papowego.
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2.2.5.
Pochylenia połaci dachowych
Minimalne wartości spadków dachowych dla dachów krytych papami zgrzewalnymi, aktywowanymi termicznie i mocowanymi me
chanicznie należy dobrać zgodnie z PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych.

Wartości pochylenia połaci dachowej w zależności od układu warstw przekrycia
dachowego. Zalecane wartości pochylenia połaci.
Wartości pochylenia
połaci dachowych

Sposób pokrycia

Zalecane
pochylenie

h:a

α, [ o ]

%

%

Papa polimerowo-asfaltowa do jednowarstwowych pokryć
dachowych o grubości min. 4 mm, na podłożu betonowym

0,03 – 0,20

2 – 11

3 – 20

3 – 20

Papa polimerowo-asfaltowa do jednowarstwowych pokryć
dachowych o grubości min. 4 mm, na podłożu z izolacji
termicznej

0,03 – 0,20

2 – 11

3 – 20

3 – 20

Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej lub polimerowo
asfaltowej na podłożu betonowym

≥ 0,01

≥ 0,6

≥1

3 – 20

Dwie warstwy papy zgrzewalnej asfaltowej lub
polimerowo asfaltowej na podłożu z płyt warstwowych
ze styropianu laminowanego papą (np. PSK lub PSK2)

0,01 – 0,20

0,6 – 11

1 – 20

3 – 20

Dwie warstwy papy asfaltowej lub polimerowo-asfaltowej,
każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 g/m2,
na izolacji termicznej; warstwa podkładowa mocowana
mechanicznie, warstwa wierzchnia zgrzewalna

0,01 – 0,20

0,6 – 11

1 – 20

3 – 20

Dwie warstwy papy asfaltowej lub polimerowo-asfaltowej,
każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 g/m2, klejone
lepikiem do podłoża betonowego

0,01 – 0,30

0,6 – 17

1 – 30

3 – 20

Dwie warstwy papy asfaltowej lub polimerowo-asfaltowej,
każda o zawartości masy powłokowej ≥1600 g/m2, klejone
lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego

0,03 – 0,30

2 – 17

3 – 30

3 – 20

Dwie warstwy papy asfaltowej, każda o zawartości masy
powłokowej do 1600 g/m2, klejone lepikiem do podłoża
betonowego

0,20 – 0,60

11 – 31

20 – 60

20 – 40

Dwie warstwy papy asfaltowej, każda o zawartości masy
powłokowej do 1600 g/m2, klejone lepikiem do podłoża
z materiału termoizolacyjnego

0,20 – 0,40

11 – 22

20 – 40

20 – 30

Dwie warstwy papy asfaltowej, każda o zawartości masy
powłokowej do 1600 g/m2, układane na podłożu drewnianym

0,20 – 0,60

11 – 31

20 – 60

20 – 40

Trzy warstwy papy asfaltowej, każda o zawartości masy
powłokowej do 1600 g/m2, klejone lepikiem do podłoża
z materiału termoizolacyjnego

0,03 – 0,20

2 – 11

3 – 20

3 – 15

Trzy warstwy papy asfaltowej, każda o zawartości masy
powłokowej do 1600 g/m2, klejone lepikiem do podłoża
betonowego

0,03 – 0,30

2 – 17

3 – 30

3 – 20

Trzy warstwy papy asfaltowej, każda o zawartości masy
powłokowej do 1600 g/m2, układane na podłożu drewnianym

0,03 – 0,30

2 – 17

3 – 30

3 – 20
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2.3.
Zasady wentylacji

pokrycia papowego

2.3.1.

Wentylacja podłoża papowego z użyciem papy
perforowanej i kominków wentylacyjnych

Przy renowacji większości dachów i przy
wykonywaniu nowych pokryć dachowych,
na niektór ych stropodachach niewenty
lowanych, z uwagi na wysoki opór dyfu
zyjny pap zgrzewalnych, zachodzi często
konieczność wentylacji i odpowietrzania
pokrycia. Można to osiągnąć stosując jed
no z dwóch rozwiązań.

Papa wentylacyjna PP50/700 jest mate
pokrycie papowe
kominek wentylacyjny
riałem
bitumicznym na osnowie
z welo
kołnierz
kominka
masa uszczelniająca
nu szklanego, posiadającym
na swojej
2
papa
perforowana
warstwa gruntująca
powierzchni
ok. 120 otworów/m
, każdy
o średnicy 4 cm. Papa ta umożliwia wraz
z systemem kominków wentylacyjnych
odprowadzenie na zewnątrz wilgoci prze
nikającej przez podłoże i dzięki temu za
pobiega powstawaniu pęcherzy dacho
Pierwszym stosowanym rozwiązaniem
wych.
było użycie papy perforowanej PP50/700
z układem kominków wentylacyjnych.
Papę perforowaną układa się „na sucho”,
Rozwiązanie to obecnie stosuje się rzad
tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzch
ko z uwagi na niską ekonomiczną opła
nię betonową lub stare zagruntowane po
calność takiego rozwiązania i konieczny
krycie papowe. Pasy papy perforowanej
duży nakład pracy. Ponadto efektywność
układa się na 2-3 cm zakład. Bezpośred
takiego rozwiązania jest niska i spada
nio na rozłożoną papę PP50/700 zgrzewa
w miarę upływu czasu.
się wierzchnią warstwę pokrycia papo
Drugim powszechnym obecnie rozwiąza
wego. Roztopiony podczas zgrzewania
niem jest stosowanie pap Systemu Szybki
asfalt z papy wierzchniego krycia wlewa
Syntan® SBS.
się poprzez otwory papy perforowanej
i trwale łączy z podłożem. Przestrzeń pod
papą perforowaną podczas nagrzewania
dachu latem wypełnia się parą wodną,
która odprowadzana jest układem komin
ków wentylacyjnych do atmosfery. Należy
zastosować jeden kominek wentylacyjny
na ok. 40-60 m2 pokrycia dachu. Kominki
wentylacyjne znajdują się w ofercie handlo
wej ICOPAL Sp. z o.o.

2.3.2.

Wentylacja podłoża
papowego z użyciem papy
Szybki Syntan® SBS

Zasady działania pap Szybki Syntan® SBS,
ich podział, rodzaje, budowę oraz oszczęd
ności związane z ich stosowaniem omówio
no w rozdziale „Papy Szybki Syntan® SBS”
na str. 6.
Poniżej przedstawione zostaną dodatko
we informacje związane z zastosowaniem
tych pap w celu wentylacji podłoży z nad
miaru wilgoci. Papy typu Szybki Syntan®
SBS zostały zaprojektowane aby zapewnić
wyrównanie ciśnień pary wodnej i innych
gazów oraz wraz z systemem kominków
wentylacyjnych odprowadzenie ich do at
mosfery. System ten charakteryzuje się
znacznie większą trwałością w porówna
niu z wcześniej prezentowanym systemem
z papą perforowaną. Jest znacznie bar
dziej efektywny i oszczędny w stosowaniu.
Potwierdzeniem jego zalet są długoletnie
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okresy gwarancyjne oferowane przez
ICOPAL Sp. z o.o. na systemy hydroizo
lacyjne z papami Szybki Syntan® SBS.
(informacja na str. 18). Rozkład kanałów
wentylacyjnych na spodzie papy zapew
nia perfekcyjne odprowadzenie powietrza
i pary wodnej z wnętrza dachu oraz rów
nomierny rozkład ciśnień gazów na całym
dachu. Jednocześnie zastosowanie już
jednej warstwy papy doskonale zabezpie
cza hydroizolacyjnie powierzchnię dachu.
Na warstwie powłoki syntanowej naniesio
ne zostały w technologii Szybki Profil® SBS
pasma syntetycznego kleju bitumicznego
(specjalna mieszanka bitumów SBS i ży
wic syntetycznych), który podczas proce
su aplikacji papy aktywowany termicznie
skleja papę z podłożem. Pięćdziesiąt

papa podkładowa
lub nawierzchniowa

podłoże
betonowe
papa perforowana
PP50/900

pokrycie papowe
kołnierz kominka
papa perforowana

kominek wentylacyjny
masa uszczelniająca
warstwa gruntująca

Papy wentylacyjnej nie należy układać
w miejscach, w których może nastąpić wni
kanie wody pod pokrycie dachowe, tj.:
• w pasie przyokapowym,
• przy wpustach dachowych i korytach
odpływowych,
• przy dylatacjach konstrukcyjnych bu
dynku,
• przy kominach, ogniomurach itp.,
• od wyżej opisanych miejsc należy odsu
nąć pas papy wentylacyjnej na odległość
min. 50 cm.

procent powierzchni papy jest skleja
ne z podłożem a pozostałe 50% sta
nowią kanały wentylacyjne o szeroko
ści ok. 2 cm w wypadku pap rodziny
WENTYLACJA i ok. 1 cm w wypadku pap
rodziny TERMIK. System ogranicza do
minimum stosowanie kominków wentyla
cyjnych (zalecane 1 szt. na 250-300 m2).
Nadmiar pary wodnej może być również
odprowadzony do atmosfery wzdłuż ob
róbek dachowych ogniomurów – wtedy
stosowanie kominków jest zbędne.

leży potraktować jak papę zgrzewalną
i zgrzać ją do podłoża zasklepiając kanały
wentylacyjne.
W przypadku stosowania papy typu
Szybki Syntan® SBS wzdłuż okapu da
chu należy zgrzać papę uzyskując pełny
przetop spodniej jej części na szerokości
ok. 50 cm od brzegu okapu.

CENTRUM TRENINGOWE

ICOPAL

Centrum
Treningowe
Icopal
w Zduńskiej Woli
prowadzi szko
lenia praktyczne
układania pap

Szybki Syntan® SBS.
W celu odbycia szkolenia należy
skontaktować się z Regionalnym
Przedstawicielem Handlowym
ICOPAL Sp. z o.o.

Podłoże, do którego zgrzewana jest papa
typu Szybki Syntan® SBS powinno zostać
zagruntowane preparatem bitumicznym
Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS. Takie
przygotowanie podłoża gwarantuje pra
widłową przyczepność zgrzewanej papy
do podłoża. Dach poddawany renowacji
na całości winien być dokładnie oczysz
czony i zgruntowany.
Pap Szybki Syntan® SBS nie zaleca się
stosować w rejonach koryt odpływo
wych na dachu. W wypadku gdy nie
ma możliwości zastosowania innego
wyrobu, papę Szybki Syntan® SBS sto
sowaną w rejonie koryt spływowych na

2.4.
Zasady wykonywania
pokryć papowych
na nowych dachach

2.4.1.
Dobór materiałów

na pokrycie papowe
Decydując się na dobór konkretnego ma
teriału przy wykonaniu pokrycia papowe
go, należy uwzględnić poza aspektami
finansowymi, następujące zagadnienia:
• na dachy stabilne wymiarowo, położo
ne poza strefami szkód górniczych, nie
podlegające dużym drganiom i osiada
niu można stosować praktycznie każdy
rodzaj papy, bez względu na osnowę,
• na dachy położone w strefie szkód gór
niczych, podlegające znacznym drga
niom i osiadaniu, zaleca się stosowanie
pap polimerowo-asfaltowych na włókni
nie poliestrowej, których rozciągliwość
względna wynosi do 50%,
• na dachy o dużym pochyleniu (np. sze
dy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca

się stosowanie pap (przynajmniej jednej
warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej
lub siatki szklanej, które są najbardziej
stabilne wymiarowo,

• dopuszcza się połączenia pap z asfaltu
modyfikowanego i oksydowanego,
• dopuszcza się połączenia pap na róż
nych osnowach.

Instrukc ja ukł adania pap
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2.4.2.
Zasady

2.5.
Zasady renowacji

2.6.
Drogi komunikacyjne

Przystępując do wykonania pokrycia pa
powego na nowym dachu należy prze
strzegać zasad opisanych w następują
cych punktach niniejszego opracowania:
1.4 Składowanie i transport pap str. 7.
2. Podstawowe zasady wykonawcze str. 9
oraz ponadto należy przestrzegać na
stępujących zasad:
• obróbki kątowe kominów, attyk, ognio
murów oraz innych elementów wy
s
t ających ponad dach zaleca się
wykonywać w układzie dwuwarstwo
wym, stosując przynajmniej na jedną
z warstw papę polimerowo-asfaltową na
osnowie z włókniny poliestrowej,
• w pokryciu wielowarstwowym, papa
asfaltowa (niemodyfikowana) na osno
wie z welonu z włókien szklanych może
być użyta tylko na jedną z warstw, drugą
warstwę zaleca się wykonywać z pap na
osnowie z włókniny poliestrowej,
• pap asfaltowych (niemodyfikowanych)
na osnowie,
• pap asfaltowych (niemodyfikowanych)
na osnowie z welonu z włókien szkla
nych nie należy układać na podłożach
z izolacji termicznej,
• pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na
osnowie z welonu z włókien szklanych
nie należy zaginać i wyprowadzać na
pionowe płaszczyzny.

Przed przystąpieniem do renowacji sta
rego pokrycia dachowego z użyciem
pap zgrzewalnych oraz aktywowanych
termicznie należy każdorazowo dokonać
dokładnego przeglądu dachu, zwracając
szczególną uwagę na:
• sposób odprowadzenia wód opado
wych, stan techniczny rynien, rur spusto
wych, sztucerów, koryt odpływowych,
wyprofilowanie spadków dachu,
• stan techniczny wszystkich obróbek
znajdujących się na dachu (murów og
niowych, kominów, dylatacji itp.),
• stan techniczny istniejącego pokrycia
papowego; jego stopień zniszczenia
i zawilgocenia, ilość uszkodzeń me
chanicznych, występowanie purchli pa
powych.

W celu ochrony pokrycia dachowego
przed uszkodzeniami mechanicznymi na
leży zaplanować i wykonać drogi komu
nikacyjne. Dotyczy to zwłaszcza dachów
na obiektach przemysłowych, na których
znajdują się urządzenia wymagające bie
żących konserwacji lub okresowych prze
glądów. Drogi komunikacyjne można
wykonać z papy zgrzewalnej, nawierzch
niowej w kolorze innym niż pokrycie da
chu np. EXTRADACH 3D Design 1 Top 5,2
z grupy Flagowych Pap Icopal.
Szczegóły:
www.flagowepapy.icopal.pl

wykonawcze

Ponadto należy zapoznać się z zasadami
wykonywania obróbek dachowych oraz
z rysunkami detali dachowych i ich opi
sami zawartymi na stronie internetowej
www.architekt.icopal.pl. Poradą techni
czną służą również doradcy techniczni
Icopal oraz trenerzy Centrum Treningo
wego Icopal.
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pokryć papowych

Na podstawie oględzin dachu należy
podjąć decyzję o:
• konieczności zerwania starego pokrycia
lub jego pozostawieniu celem renowacji,
• w yborze technologii i rodzaju materiału
(papa zgrzewalna Szybki Profil® SBS,
aktywowana termicznie Szybki Syn
tan® SBS czy mocowana mechanicznie),
• konieczności zastosowania wentylacji
pokrycia.
Reparacja starych warstw papowych
polega na naprawie uszkodzeń (od
spojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęk
nięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy
naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć,
a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy
ściąć i wyrównać. W przypadku rozle
głych uszkodzeń pap, należy je wyciąć
aż do podłoża, po czym wkleić łaty
z nowych pap. W wypadku stwierdzenia
wilgoci pod starym pokryciem, co wystę
puje w większości naprawianych dachów,
należy zastosować papy z wbudowanym
systemem wentylacyjnym Szybki Syntan®
SBS w układzie jedno lub dwuwarstwo
wym lub system wentylacyjny składający
się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka
na 40-60 m2 dachu) i z papy perforowa
nej PP 50/700 (jeśli wybrano technologię
z zastosowaniem pap zgrzewalnych).
W przypadku, w znacznym stopniu za
wilgoconego podłoża, zaleca się podziu
rawienie go w celu udrożnienia i umoż
liwienia odprowadzenia wilgoci. Zaleca
się wykonanie ok. 10 otworów na 1 m2,
np. wiertłem ø10, aż do warstwy zawil
goconej.

na dachu

03.

Zasady wykonywania ob
a) montaż kominka wentylacyjnego

Zasady wykonywania obróbek dachowych
Etap I.

Papy Szybki Profil® SBS
Papy Szybki Syntan® SBS

Podłoże betonowe przed ułożeniem papy perforowanej PP-50/700 należy oczyścić, odkurzyć
i zagruntowaćjednym z roztworów gruntujących
wchodzących w skład ICOPAL BITUMEN LIQUIDS®. W przypadku stosowania Icopal Water

3.1.
10
Zasady wykonywania obróbek Krok
dachowych
Montaż kominków

• papy PP/50/700 nie układać w odległo Primer (Asfaltowej Emulsji Anionowej) należy ją
ści 50 cm od dylatacji dachowych,
rozcieńczyć wodą w stosunku max 1: 3 (emulPołączenie tubusu kominka wentylacyj
•p
 apy PP 50/700 nie układać w odległo
sja:
woda).
Po należy
jednej uszczelnić
dobie od za
zagruntowania
nego
z papą
pomo
ści 50 cm od krawędzi ścian i kominów.
wentylacyjnych
®
cą
szpachli
dekarskiej
Siplast
Szpachla
a) montaż kominkaKrok
wentylacyjnego
Etap III
a, b. powinno być całkowicie suche. Na supodłoże
6
Szybka Izolacja SBS a następnie osadzić
Etap I.
Na rozłożoną
papęukładamy
perforowaną
orazwentyla
ustawioche(zatrzasnąć)
podłoże
bez klejenia
papę perfoNa papie perforowanej rozmieścić kominki
kapturek
kominka
wentylacyjne
Icopal
w perfoilości ok. 1 szt.
cyjnego.
Podłoże betonowe przed
ułożeniem
papy
ny na
kominek
wentylacyjny
należyPapy
zgrzać
rowaną
na 2-3 cm zakład.
nie papę
należy ukła40-60 m2 podłoża. Kominki należy roz
System z papą
rowanej PP-50/700 należy
oczyścić,
odkurzyć
nawierzchniową
(np.:
POLBIT
EXTRA
WF)
mieścić wzdłuż wytyczonych linii, syme dać w odległości poniżej 50 cm od okapów, koperforowanąi PP50/700
względem
kalenicy, w odległości
zagruntowaćjednym trycznie
z roztworów
gruntujących
w przypadku
renowacjikominów
dachu lub
papę podryt odpływowych,
itd.
ok. 2 m od niej.
(patrz również pkt 2.3.1)

3.1.1.

wchodzących w skład ICOPAL BITUMEN LIQU-

kładową i nawierzchniową w przypadku wyko-

IDS®. W przypadku stosowania Icopal Water

nania Etap
nowego
II. dachu. Przed zgrzaniem, papę

Krok 7

Należy kierować się zasadą, aby tubus
Primer (Asfaltowej Emulsji
Anionowej)
należyok.ją2-3 cmnależy
naciąć
w kierunku
prostopadłym
doustawić
podłożu
z papy perforowanej
należy
kominka
był ustawiony
poza Na
Naprawić podłoże, podkleić luźne fragmenty
krawędziąmax
zakładu
pozba
rozcieńczyć wodą w stosunku
1: 3 podłużnego,
(emulbrzegu
i wyciąć otwór o średnicy kominka (tak
kominek.
pap, wyrównać nierówności poprzez nakle
wionego posypki, czyli ok. 12-13 cm od
sja:powierzchni
woda). Po kilku
jednej dobie
od papy
zagruntowania
jakma
to przedstawiono na rysunku). Głębokość
jenie w zagłębieniach
krawędzi
(jeśli zakład podłużny
warstw pap, zamieść podłoże.
cm, patrz
czerwo
podłoże powinno być szerokość
całkowicie10suche.
Na strzałka
sunacięcia powinna wynosić ok. 13 cm. Po dona na rysunku obok). W tym celu nale
Krok 2
che podłoże układamyżybez
klejenia papę perfokładnym zgrzaniu papy do podłoża należy
naciąć papę prostopadle do brzegu
Jeżeli podłoże jest bardzo zawilgocone
i wyciąć
otwór
tubusukłakominka o uszczelnić
śred
rowaną
cm zakład.
Papy
nie na
należy
połączenie kominka wentylacyjnego
nawiercić powierzchnię
dachuna
aż2-3
do war
nicy
ok.
0,5
cm
większej
niż
średnica
ze
stwy zawilgoconej (np.
wełny
mineralnej).poniżej 50 cm od okapów, kodać
w odległości
z papą za pomocą kitu trwale plastycznego.
wnętrzna tubusu kominka.
Ilość otworów: do 10 szt./m2, średnica

Krok 1

ryt odpływowych, kominów
Krokitd.
8

ø12 mm. Po nawierceniu zamieść podłoże.

Etap IV.
Papę, która ma być zgrzana, po wstępnej
pal
Etap II.dachu szyb przymiarce, zwinąć i zgrzać małymNastępnie
zgrzewamy sąsiedni pas papy, zwraZagruntować powierzchnię
nikiem
gazowym,
zwracając
uwagę
aby
koschnącym podkładem
gruntującym:
Na podłożu z papy perforowanej
należy
ustawić
cając uwagę
uzyskanie
wypływów
wzdłuż
Fot. 1.na
Korpus
kominka
wentylacyjnego
za
ogień z dyszy
palnika
nie zniszczył tworzy
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS.
montowany na papie perforowanej. Tubus ko
wowego tubusa kominka. Papę wgrzewać
kominek.
zakładu.minka należy osadzić ok. 13 cm od brzegu za
Krok 4
w karbowany kołnierz kominka wentyla
kładu podłużnego papy zgrzewalnej.
Poczekać do wyschnięcia podkładu grun
cyjnego i za pomocą małego wałka doci b) wykonanie izolacji koryta
tującego.
skowego docisnąć świeżo zgrzaną papę odpływowego
do kołnierza.
Krok 5

Krok 3

Rozłożyć luźno na powierzchni dachu
papę perforowaną PP50/700 kierując się
następującymi zasadami:
• papę układać z minimalnym zakładem
2 cm pomiędzy sąsiadującymi brytami,
• papy PP 50/700 nie układać w pasach
50 cm od okapów i brzegów dachu,
• papy PP 50/700 nie układać w rejo
nach koryt spływowych w odległości
50 cm od ich krawędzi jak również
w okolicach wpustów dachowych,

b) wykonanie
odpływowego

Krok 9

Etap I. Warstwa podkładowa.

Zgrzać sąsiedni bryt papy na luźno uło
żoną papę perforowaną, zwracając uwa Oczyszczone i wyprofilowane podłoże koryta
gę na wypływ masy asfaltowej wzdłuż należy zagruntować asfaltowym preparatem
brzegu zakładu podłużnego. Układ wen
tylacyjny z papą perforowaną można gruntującym. Pasy papy zgrzewamy prostopawykonywać jako jedno lub dwuwarstwo dle do osi koryta, wykonując zakłady zgodnie
wy. Należy zwrócić uwagę na uzyskanie
Fot.
2. Po zgrzaniu
sąsiedniego
brytu papy
spływem
wody. Należy
pamiętać
o uzyskaasfaltowej fali zalewowej, która wpłynie ze podstawę
kominka należy uszczelnić uszczel
w otwory w papie perforowanej i połączy niuniaczem
ciągłych
wypływów
asfaltowej
bitumicznym
oraz masy
zamontować
cza
się
z
podłożem.
szę kominka na szczycie tubusu.
izolacji koryta
my na płaszczyznę dachu na szerokość

wzdłuż zakładów. Papę z koryta wyprowadzaok. 30 cm. Następnie na zagruntowaną połać
dachu zgrzewamy arkusze papy równolegle

Etap I. Warstwa podkładowa.

do koryta,
nakładając
na pasy
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Oczyszczone i wyprofilowane podłoże koryta

dzące z koryta na szerokość min. 12 cm.

kierunek spadku

3.1.2.
System z papami wentylacyjnymi
Szybki Syntan® SBS
(patrz również pkt 2.3.2)

3.1.2.1.

Układ jednowarstwowy z papą
EXTRA WENTYLACJA Top 5,2
Szybki Syntan® SBS

KROK 1
Do montażu kominka wentylacyjnego można przystąpić dopiero po za
gruntowaniu całej powierzchni dachu preparatem gruntującym Siplast
Primer® Szybki Grunt SBS.

KROK 3
Pośrodku łaty należy wyciąć otwór na kominek wentylacyjny równy
jego średnicy.

KROK 5
Przetopienie bitumu SBS, pasm klejowych bitumiczno-syntetycznych
i syntanu, w jednorodną płynną masę bitumiczną, na spodniej stronie
syntanowego kołnierza montażowego.
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KROK 2
1
Do wykonania kołnierza montażowego kominka wentylacyjnego należy
użyć papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan ® SBS o wymiarach
1,0 x 1,0 m.

KROK 4
Przygotowanie do szybkiego i łatwego zgrzania syntanowego kołnierza
montażowego z podstawą kominka – przygotowany fragment papy na
leży ułożyć na beczce o wysokości min. 40 cm.

KROK 6
Po rozgrzaniu fragmentu kołnierza montażowego należy wcisnąć w wy
cięty wcześniej otwór tubus kominka wentylacyjnego.

KROK 7

KROK 8

Połączenie tworzywowej podstawy kominka wentylacyjnego z synta
nowym kołnierzem montażowym, poprzez silny i równomierny docisk.

Za pomocą silikonowego wałka dekarskiego należy docisnąć papę do
kołnierza kominka uzyskując szczelne i równomierne połączenie.

KROK 10

KROK 9
Przygotowany kominek wraz z syntanowym kołnierzem montażowym
należy ułożyć na wcześniej wyznaczonym miejscu na powierzchni da
chu (bez klejenia do podłoża). Jeden kominek wentylacyjny przypada
na ok. 250 m2 dachu.

KROK 11

Pasma klejowe papy Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS mu
szą być zlokalizowane RÓWNOLEGLE do pasm klejowych syntanowe
go kołnierza montażowego kominka.

KROK 12

Przed przystąpieniem do zasadniczego wykonania pokrycia należy
wstępnie rozmieścić poszczególne bryty papy. Usytuowanie wylotu
kominka powinno być zlokalizowane na centralnej, wzdłużnej osi papy
Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS.

KROK 13

W papie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS należy wyciąć
otwór na tubus kominka. Miejsce osadzenia kominka powinno znajdować
się ok. 20 cm od krawędzi poprzecznej wstęgi papy ze względu na ko
nieczność późniejszego swobodnego wykonania zakładu poprzecznego.

KROK 14

Wstępne ułożenie papy Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS
wokół kominka.
®

Wstępne ułożenie drugiej wstęgi papy – trasowanie szerokości zgrzewu
poprzecznego.
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KROK 15

KROK 16

Aktywacja termiczna papy Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS
do podłoża.
®

KROK 17

KROK 18

Po zgrzaniu papy do podłoża należy dodatkowo za pomocą wałka do
cisnąć do siebie papę Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS
oraz montażowy kołnierz kominka wentylacyjnego.

KROK 19
Przygotowanie podłoża papy Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan
SBS w obrębie zakładu poprzecznego przez wtopienie posypki w bitum
za pomocą rozgrzanej szpachelki.

KROK 21
Uzyskanie ok. 1 cm wypływu masy asfaltowej, świadczącego o jakości
zgrzewu poprzecznego.

Instrukc ja ukł adania pap

Po zgrzaniu papy do podłoża należy wykonać zgrzew wzdłuż zakładu
podłużnego używając metalowego ciężkiego wałka dociskowego.

KROK 20
®
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Zgrzanie papy Extra Wentylacja Top 5,2 przez pełne przetopienie
jej spodniej powierzchni i połączenie w obrębie podstawy kominka
z wierzchnią warstwą syntanowego kołnierza montażowego (wymagana
100% szczelność połączenia).

Przetopienie spodniej strony bitumu SBS, pasm klejowych bitumiczno
-syntetycznych i Syntanu, w jednorodną płynną masę bitumiczną.

KROK 22
Wykonanie zakładu podłużnego za pomocą palnika gazowego i meta
lowego ciężkiego wałka dociskowego. Wypływ masy asfaltowej wzdłuż
zakładu podłużnego jest konieczny.

KROK 23
Technologia Szybki Syntan® SBS pozwala na szybki i sprawny montaż
kominka wentylacyjnego, z zachowaniem właściwości wentylacyjnych
i hydroizolacyjnych pokrycia dachowego.

KROK 24
W celu wydłużenia okresu gwarancji o dalsze 5 lat powierzchnię papy Extra
Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS należy zabezpieczyć poprzez
jednokrotne pomalowanie lakierem Silver Primer® Szybki Lakier SBS.

3.1.2.2.
Układ dwuwarstwowy z papą
WENTYLACJA Baza 3
Szybki Syntan® SBS oraz
papą Szybki Profil® SBS.

KROK 1
Wyznaczenie miejsca ustawienia kominka, poprzez swobodne ułożenie
na powierzchni dachu (bez klejenia).

KROK 3
Wykonywanie zgrzewu podłużnego kołnierza syntanowego z sąsiadu
jącym brytem papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan® SBS.

KROK 2
Pasma klejowe papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan® SBS, RÓWNOLEGLE z pasmami klejowymi kołnierza syntanowego kominka.

KROK 4
Przymiarka – zakład poprzeczny.

Instrukc ja ukł adania pap
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KROK 5
Zakład podłużny.

KROK 7
Zakład podłużny.

KROK 9
Aktywacja termiczna następnego brytu papy Wentylacja Baza 3 Szybki
Syntan® SBS.

KROK 11
Ustalenie przesunięcia wzdłużnego warstwy wierzchniej papy Alfa Top
5 Szybki Profil® SBS w stosunku do warstwy podkładowej wykonanej
z papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan® SBS.

28
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KROK 6
Uwaga: Kierunek kanałów wentylacyjnych konsekwentnie zachowany.

KROK 8
Zakład poprzeczny.

KROK 10
Zgrzew wzdłużny.

KROK 12
Przymiarka.

KROK 13

KROK 14

Przymiarka – wycięcie otworu na kominek wentylacyjny.

Wtopienie posypki na szerokości zakładu poprzecznego w celu po
prawnego wykonania zgrzewu.

KROK 15

KROK 16

Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS.
®

KROK 17

Przymiarka: Ustalenie szerokości zakładu poprzecznego warstwy
wierzchniego krycia. Krawędź papy dochodzi do krawędzi kominka.

KROK 18

Zgrzewanie warstwy wierzchniej papy Alfa Top 5 Szybki Profil SBS.
®

KROK 19
Uszczelnienie styku kominka z powierzchnią papy za pomocą kitu trwa
le plastycznego Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS.

Wykończenie obróbki kominka wentylacyjnego – wypływy masy asfalto
wej należy uzyskać używając wałka dociskowego.

KROK 20
Ostatnim etapem montażu kominka jest zaciśnięcie czaszy osłonowej
na pionowym tubusie kominka.
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3.2.
Wykonanie izolacji koryta
odpływowego

Koryto odpływowe należy wykonywać
w układzie dwuwarstwowym z użyciem
wyłącznie pap zgrzewalnych. Papy nale
ży układać pasami prostopadłymi do osi
koryta i należy je zgrzewać na całej po
wierzchni ze szczególną starannością.

wykonanie
izolacjiizolacji
koryta koryta
b) wykonanie
pływowego
odpływowego

my na płaszczyznę
dachu nadachu
szerokość
my na płaszczyznę
na szerokość

ok. 30 cm.
na zagruntowaną
połać p
ok.Następnie
30 cm. Następnie
na zagruntowaną

dachu zgrzewamy
arkusze arkusze
papy równolegle
dachu zgrzewamy
papy równole

p I. Warstwa
podkładowa.
Etap I. Warstwa
podkładowa.

do koryta,
je na pasy
papy
wychodonakładając
koryta, nakładając
je na
pasy
papy wy

yszczone
i wyprofilowane
podłoże podłoże
koryta koryta
dzące z dzące
koryta znakoryta
szerokość
min. 12 cm.
Oczyszczone
i wyprofilowane
na szerokość
min. 12 cm.

ży zagruntować
asfaltowym
preparatem
należy zagruntować
asfaltowym
preparatem

ntującym.
Pasy papy
zgrzewamy
prostopaEtap II. Warstwa
wierzchnia
gruntującym.
Pasy
papy zgrzewamy
prostopaEtap II. Warstwa
wierzchnia
Krok 1

do osi
zakłady zgodnie
Arkusze Arkusze
papy nawierzchniowej
również również
ukłaWarstwa
podkładowa.
dlekoryta,
do osiwykonując
koryta,
wykonując
zakłady zgodnie
papy nawierzchniowej
Oczyszczone i wyprofilowane podłoże koryta należy zagruntować

zakładów. Papę z koryta wyprowadzić na płaszczyznę dachu na

szerokość
ok. 30 cm.
Następnie
na zagruntowaną
połać
dachu przesu
pływem
wody. preparatem
Należy
pamiętać
o Primer
uzyskaprostopadle
do osi
koryta,
asfaltowym
Szybki
Gruntdamy
ze spływem
wody.gruntującym
NależySiplast
pamiętać
o uzyskadamy
prostopadle
do osiprzesuwakoryta,
®

SBS. Pasy papy podkładowej należy zgrzać prostopadle do osi

należy zgrzać arkusze papy podkładowej równolegle do koryta,

pamiętać o uzyskaniu ciągłych wypływów masy asfaltowej wzdłuż

min. 12 cm.

ciągłych
wypływów
masyzgodnie
asfaltowej
je w jąc
stosunku
do
pasów
je najepasy
wychodzące
koryta
napodkładoszerokość
wykonując
zakłady
ze spływem
wody. Należyjącnakładając
niukoryta,
ciągłych
wypływów
masy
asfaltowej
w papy
stosunku
doz papy
pasów
papy podkł

łuż zakładów.
Papę z koryta
wej o 1/2wej
szerokości.
Papę z koryta
wzdłuż zakładów.
Papę zwyprowadzakoryta wyprowadzao 1/2 szerokości.
Papę zwyprokoryta wyp

kierunek spadku
kierunek spadku

Krok 2

zyznę Warstwa
dachu wierzchnia.
na szero-

Arkusze papy nawierzchniowej również
należy ułożyć prostopadle do osi ko
ryta, przesuwając je w stosunku do pa
sów papy podkładowej o 1/2 szerokości.
Papę z koryta wyprowadzić na płaszczy
znę dachu na szerokość ok. 15-17 cm.
Następnie należy zgrzać papę na połaci
dachu pasami równoległymi do kory
ta, nakładając je na papę wychodzącą
z koryta na szerokość 12-15 cm. Pierwszy
pas papy wierzchniej powinien być ułożo
ny w odległości ok. 1-2 cm od krawędzi
koryta.

Następnie zgrzewamy

hu pasami równoległymi

ąc je na papę wychodzą-

kość 12-15 cm. Pierwszy

ej powinien być ułożony

cm od krawędzi koryta.

a wewnętrznego
(z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm)
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3.3.
Wykonanie obróbki

wadzamy na płaszczyznę dachu na szero-

narożnika wewnętrznego
kość

ok. 15-17 cm. Następnie zgrzewamy

papę na połaci dachu pasami równoległymi
do koryta, nakładając je na papę wychodzącą z koryta na szerokość 12-15 cm. Pierwszy
pas papy wierzchniej powinien być ułożony
w odległości ok. 1-2 cm od krawędzi koryta.

c) obróbka naroża wewnętrznego (z zastoso
Krok 1
Oczyszczenie podłoża.
Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i po
łaci dachu należy je zagruntować asfal
towym preparatem gruntującym Siplast
Primer® Szybki Grunt SBS.

kierunek spadku

Etap I.

Et

tosowaniem IZOKLINÓW
o boku 10 cm)
Po oczyszczeniu
i wyrównaniu ścian i połaci

Na

Krok asfaltowym
2
dachu należy je zagruntować
preUłożenie Izoklinów.

Na połać dachu należy zgrzać papę pod
paratem gruntującym wchodzącym
wścian,
skład
kładową do krawędzi
a następnie
wzdłuż linii styku ścian z płaszczyzną połaci

Icopal Bitumen Liquids®. ułożyć IZOKLINY styropianowe produkcji

1p

Etap II.
Na połać dachu zgrzewamy papę podkłado-

ICOPAL Sp. z o.o. laminowane papą pod
kładową, o przekroju trójkątnym i boku
10 cm. Listwy Izoklinów należy montażo
wo zamocować używając kleju bitumicz
nego Siplast Klej® Szybki Styk SBS, bądź
klejąc je niskoprężnym klejem TEROKAL
TK 395. Zadaniem Izoklinów jest łagod
niejsze wyprofilowanie kąta prostego i nie
dopuszczenie do tworzenia się przestrzeni
wypełnionych powietrzem.

2p
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wą

zp

ro

mi

ą-

szy

y

a.

Icopal
Bitumen
skać wypływ masy asfaltowej oraz
ewentualment
nie
uszczelnić
kitem trwale plastycznym.
Krok
3
nr 2w
Obróbka kątowa.

Liquids®.

dochodzi do elementu nr 1w na styk.

W miejscu połączenia należy koniecznie uzy-

Następnie należy wyciąć z papy podkła
fragmenty: 1p oraz 2p po
wymiarach i kształtach pokazanych na
Ostatnim
etapem
dalsze
rysunku poglądowym.
Obajest
fragmenty
na obrobienie at
leży zgrzać wzdłuż krawędzi ściany i połaci
tyki
papą
nawierzchniową
(widoczne z pradachowej
na miejscu
wstępnie zamocowa
nych Izoklinów.
dowej IX.
dwa
Etap

skać wypływ masy asfaltowej oraz ewentual-

nie 1p
uszczelnić kitem trwale plastycznym.
2p
zastosowaniem
IZOKLINÓW o boku 10 cm)
wej strony).

ci

re-

d

Etap IX.

Elementy naroża wewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm).

Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki papą nawierzchniową (widoczne z pra-

element
nr 1p nr
element

1p

wej strony).

element nr 4p

element
nr 2pnr 2p
element
Etap III.

Następnie wykonujemy obróbkę kątową połą-

Elementy naroża wewnętrznego (z zastosowan

czenia połaci dachowej ze ścianą z papy podEtap II.

kładowej (elementy nr 1p i 2p).

Na połać dachu zgrzewamy papę podkłado-

element nr 1p
wą, a następnie wzdłuż linii styku ściany

elemen

z płaszczyzną połaci układamy IZOKLINY sty-

4p

ropianowe (z okleiną z papy asfaltowej).
element nr 3p

Krok 4
Wzmocnienie
naroża.
Uwagi:

Naroże wewnętrzne należy wzmocnić,
zgrzewając b
element
nr 3p wycięty
z papy
– szerokość
ściany,
podkładowej wg kształtu i wymiarów zgod
h – wysokość
ściany (ponad
nych z załączonym
wzorem. Wyprofilowanie
elementu w rejonie naroża powinno być do
IZOKLINEM)
kładne i staranne.
Wypływy masy asfaltowej
powinny się pojawić na wszystkich zgrze
wanych krawędziach. Element nr 3p należy
dopasować do kształtu naroża poprzez
wszystkie wymiary podano w
odpowiednie nacięcie.

3p

element nr 1w

Etap IV.

element nr 2w

element nr 3p

element nr 3p

ołą-

Naroże wewnętrzne wzmacniamy, zgrzewając
1w

od-

element nr 3p. Wyprofilowanie elementu w rejonie naroża powinno być dokładne i staranne.
Wypływy masy asfaltowej powinny się pojawić
na wszystkich zgrzewanych krawędziach. Element nr 3p należy dopasować do kształtu naelement nr 1w
Instrukc jaodpowiednie
ukł adania pap nacięcie.
32roża poprzez

c

Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie at-

Następnie
kątową
i 2p). wykonujemy obróbkę
jonie
narożapołąpow
Krok
czenia połaci dachowej
ze5 ścianą
z papy
podWypływy
masy
as
Następnie należy wykonać zabezpieczenie

(elementy
1p
yki papą kładowej
nawierzchniową
(widocznenr
z pra-

wej strony).

zgrzewając element nr 4p.
kładowej (elementy nrnaroża
1podpamiętać
igóry,
2p).
na
wszystkich
zg
Należy
o uzyskaniu
wypływów

ementy naroża wewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku
cm). Po wykonaniu obróbki
masy10
asfaltowej.

4p

ment nr 3p należ

naroża z papy podkładowej (elementy 3p
i 4p) można przystąpić do układania war
stwy wierzchniego krycia na połaci dachu
oraz do obróbki papowej ogniomuru.

roża poprzez odp

element nr 1p

element nr 4p

element nr 2p

4p
b

Etap V.

10

b

Następnie wykon

miętać o uzyskan

10

Uwagi:
b – szerokość ściany

od góry, zgrzewaj

element nr 4p

Etap VI.

Krok 6
Z papy wierzchniego
krycia należy przy
element
nr 3p

1w

gotować fragment 1w wg załączonego
wzoru. Następnie należy go zgrzać do
powierzchni ogniomuru wyprowadzając
na połać dachową.

ement nr 1w

Uwagi:

Po wykonaniu ob

dowej przystępuj

b – szerokość ściany,

1w

element nr 2w

2w

chu papą nawier

h – wysokość ściany (ponad
IZOKLINEM)

obróbki attyki z p

doczne z lewej st

wszystkie wymiary podano w cm

Krok 7
Z papy wierzchniego krycia należy przy
gotować fragment 2w wg załączonego
wzoru. Następnie należy go zgrzać do
powierzchni ogniomuru wyprowadzając
na połać dachową i na górną część ognio
muru. Element 2w dochodzi do elementu
1w na styk. Połączenie należy uszczelnić
szpachlą dekarską o ile uzyskany wypływ
masy asfaltowej nie jest wystarczający.
Należy zwrócić uwagę na wypływy masy
asfaltowej wzdłuż wszystkich brzegów
zgrzewanych fragmentów.
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ntu nr 1w na styk.

eży koniecznie
uzyKrok 8
Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie

owej oraz
ewentualogniomuru
papą nawierzchniową (wi
doczne z prawej strony).

e plastycznym.

Uwagi:
b – szerokość
ściany nr
element
h – w ysokość ściany
(ponad Izoklinem)
wszystkie wymiary
podano w cm

3p
Uwagi:
b – szerokość ściany,

lsze obrobienie at-

h – wysokość ściany (ponad

ą (widoczne z pra-

IZOKLINEM)

element
nrnr1w
element
1w

elementnrnr2w2w
element

wszystkie wymiary podano w cm

znego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm).

element nr 2p

element nr 4p

Uwagi:
b – szerokość ściany,
h – wysokość ściany (ponad
IZOKLINEM)
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element nr 2w

wszystkie wymiary podano w cm

3.4.

Wykonanie obróbki narożnika zewnętrznego

3.4.1.

ża zewnętrzego
(bezIzoklinów
IZOKLINÓW)
Z zastosowaniem
a zewnętrzego
(bez IZOKLINÓW)
Krok 1
d) obróbka
naroża zewnętrzego (bez IZOKLINÓW)
Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i po
łaci dachu należy je zagruntować asfal
towym preparatem gruntującym Siplast
Etap
I. ® Szybki Grunt SBS.
Primer

1p
1p

yrównaniu ścian i połaci
równaniu ścian i połaci
Po Następnie
oczyszczeniu
i wyrównaniu ścian i połaci
runtować
asfaltowym
na połać dachu zgrzać papę
untować
asfaltowym
podkładową
IZOKLINY
VI. styropia
dachu
należyi ułożyć
jeEtap
zagruntować
asfaltowym
nowe produkcji ICOPAL
Sp. z o.o. lami
ącym. Następnie
na połać
kierunek
spadku
spadku
nowane papągruntującym.
podkładową,
o przekroju
cym.preparatem
Następnie
na
połać
…oraz
element
nr kierunek
2w.
wykończamy
Następnie
na Obróbkę
połać
kierunek spadku
kierunek
spadku
trójkątnym
i
boku
10
cm.
Listwy
Izoklinów
odkładową
i
wykonujemy
zgrzewamy
papę
podkładową
i
wykonujemy
listwą
dociskową
i
uszczelniamy
kitem
trwale
należyi montażowo
zamocować używając
kładową
wykonujemy
kleju bitumicznego Siplast Klej Szybki
a zgrzewając
element
1.
wzmocnienie
naroża
zgrzewając
element nr 1.
plastycznym.
Styk SBS bądź
przykleić
jenr
niskopręż
zgrzewając
element
nr
1.
nym klejem TEROKAL TK 395. Naroże

2w
Etap VI.
…oraz element nr 2w.

listwą dociskową i usz

®

zewnętrzne należy wzmocnić zgrzewając
element nr 1.

OKLINÓW)

1p

plastycznym.
VI

Krok 2
Następnie należy przystąpić
do wykonania
kątowej
połą
Elementy naroża zewnętrznego (z zastosowaniem
IZOKLINÓW
oobróbki
boku
10 cm)
Elementy
naroża
zewnętrzn

element nr 1

1p
1p

czenia połaci dachowej ze ścianą z papy podkładowej zgrzewając
element nr 1p.
2p

1p

1p

element nr 1p

2p
2p

element
element
nr 1 nr 2p

2w

ent nr 2w. Obróbkę wykończamy

spadku
kowąkierunek
i uszczelniamy
kitem trwale

.

Etap II.

Etap III.
VI
element nr 1p
element nr 1
Następnie wykonujemy
... oraz element 2p.
elementobróbkę
nr 1w kątową połąelement nr
2w
element nr 1w
czenia
połaci
dachowej
ze
ścianą
z
papy
poda zewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm)
Krok 3
kładowej zgrzewając element 1p…
oraz element nr 2p.
nr 1
element nr 1p Etap III.
element nr 2p
2p

my obróbkę kątową połąy obróbkę kątową połąwej ze ścianą z papy podej ze ścianą z papy podelement 1p…
element 1p…

w

Etap III.
... oraz element
2p.
Etap
... oraz element
2p.IV.

Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkładowej przystępujemy do pokrycia połaci dachu papą nawierzchniową.

Etap IV.
Etap IV.
Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkłaelement
nr 2w
Po
wykonaniu
obróbki naroża z papy podkłapap
Uwagi: wszystkie wymiary podano w cm Instrukc ja ukł adania
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Etap III.
Uwagi:
wszystkie
wym
dowej przystępujemy do pokrycia połaci
dadowej
przystępujemy
do
pokrycia
połaci
da... oraz element 2p.

Etap II.

Etap III.

Następnie wykonujemy obróbkę kątową połąKrok 4
Etap IV.
czenia
połaci dachowej
zez papy
ścianą
z papy
podPo wykonaniu
obróbki kątowej
podkładowej
z elementów

... oraz element 2p.
Krok 5
Następnie należy wyciąć z papy nawierzchniowej element 1w
wg wzoru zamieszczonego powyżej i zgrzać go do ściany wypro
wadzając na połać dachu. Należy zwracać uwagę na wypływy
masy asfaltowej.

Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkła-

1, 1p i 2p należy zgrzać papę nawierzchniową na powierzchnię
kładowej
zgrzewając element 1p…
połaci dachowej.

dowej przystępujemy do pokrycia połaci daEtap IV.
1w
chu papą nawierzchniową.

Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkładowej przystępujemy do pokrycia połaci dachu papą nawierzchniową.

Etap VI.

2w

…oraz element nr 2w. Obróbkę wykończamy
listwą dociskową i uszczelniamy kitem trwale
plastycznym.

Etap V.

Krok 6
Podobnie wg zamieszczonego
wzoru
1w
graficznego należy wyciąć element nr 2w
Elementy
naroża
zewnętrznego
(z
i zgrzać go
do ściany.
Należy wstępnie
przygotować do zgrzania fragmenty ele
mentu element
1w, które zostaną
nr 1 zakryte przez
element 2w poprzez rozgrzanie i wci
śnięcie posypki w bitum. Uzyskanie wy
pływów masy asfaltowej jest obligatoryjne
wzdłuż wszystkich krawędzi.

VI

2w
Następnie wykonujemy obróbkę
2w kątową z papy
nawierzchniowej,
zgrzewając
zastosowaniem
IZOKLINÓW o boku
10 cm) element nr 1w…
element nr 1p

element nr 2p

Etap

…o

listw

plas

Końcowym etapem wykonania narożnika
zewnętrznego jest zamontowanie Alumi
niowych Listew Dociskowych (patrz rozdział 3.6 i 3.7) mocujących papę do ściany.

Etap V.

Etap VI.

Następnie
wykonujemy
obróbkę kątową z papy
element
nr 1w

…
oraz element
element
nr 2w nr 2w. Obróbkę wykończamy

nawierzchniowej, zgrzewając element nr 1w…

Etap VI.

listwą dociskową i uszczelniamy kitem trwale
plastycznym.

bróbkę kątową z papy

… oraz element nr 2w. Obróbkę wykończamy

jąc element nr 1w…

listwą dociskową i uszczelniamy kitem trwale
plastycznym.

Uwagi: wszystkie wymiary podano w cm

f) obróbka komina (bez IZOKLINÓW)
36

Instrukc ja ukł adania pap

1

3.4.

Wykonanie obróbki narożnika zewnętrznego

3.4.2.

Bez zastosowania Izoklinów
a zewnętrzego
(bez IZOKLINÓW)
d) obróbka naroża
(bez IZOKLINÓW)
a zewnętrzego
(bez zewnętrzego
IZOKLINÓW)
Krok 1
Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i po
łaci dachu należy je zagruntować asfal
towym preparatem gruntującym Siplast
Primer® Szybki Grunt SBS. Następnie na
połać zgrzać papę podkładową i wykonać
wzmocnienie naroża zewnętrznego zgrze
wając element nr 1 wykonany wg wzoru
zamieszczonego poniżej.

1p

Etap I.

równaniu ścian i połaci
Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci
yrównaniu
ścian i połaci
untować asfaltowym

1p

1p

dachu należy je zagruntować asfaltowym

untować
asfaltowym
cym.
Następnie
na połać Następnie na połać
preparatem
gruntującym.
kierunekspadku
spadku
kierunek
cym.
Następnie
na
połać
zgrzewamy
papę podkładową i wykonujemy
dkładową
i wykonujemy

kierunek spadku

kierunek spadku

dkładową
i wykonujemy
wzmocnienie
narożanr
zgrzewając
element nr 1.
zgrzewając
element
1.
zgrzewając element nr 1.
OKLINÓW)

1p

1p
kierunek spadku

1p
1p

Krok 2

Elementy
narożnika
wypukłego
Następnie należy
wykonać
obróbkę kątową
połączenia
połaci dachowej
ze
ścianą
z
pa
p
y
podkładowej
zgrze
element nr 1
wając element 2p
1p.

(bez iz
eleme

2p
2p

element nr 1

element nr 2p

Etap II.

menty narożnika wypukłego (bez izoklinów)
Następnie wykonujemy obróbkę kątową połąelement nr 1p
ment nr 1 2p

czenia połaci dachowej ze ścianą z papy pod-

Krok
Etap3 III.

Podobnie po uprzednim wycięciu wg zamieszczonego
wzoru elementu 2p należy go zgrzać do ściany i połaci
element
2p
dachu po drugiej
stronienr
naroża.

... oraz element 2p.

EtapIII.
III.
Etap
kładowej zgrzewając element 1p…

my
połąmyobróbkę
obróbkę kątową połąejejze
podze ścianą
ścianą z papy pod-

element 1p…
1p…
element

ment nr 2p

Etap III.

...oraz
orazelement
element2p.
2p.
...

Uwagi: wszystkie wymiary podano w c

Etap IV.

e) obróbka
narożanaroża
zewnętrznego
(z
Po wykonaniu
obróbki
z papy po

element
dowejEtap
przystępujemy
do pokrycia połac
I.nr 2p

element nr 1w

chu papą
nawierzchniową.
Po oczyszczeniu
i wyrównaniu ścian i p

Etap
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chu należy je zagruntować asfaltowym
Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkła-

Elementy
naroża
zewnętrznego
(z...zastosowaniem
Następnie wykonujemy
obróbkę
kątową
połąoraz element 2p.IZOKLINÓW o boku 10 cm)
czenia
połaci
ścianą znrpapy
Krok
4 dachowej ze
element
1 podPo wykonaniu
obróbki naroża
z papy
podkładowej za pomocą
kładowej
zgrzewając
element
1p…

elementów 1, 1p oraz 2p, należy wykonać pokrycie połaci dachu
papą nawierzchniową.

Elementy naroża zewnętrzne

Krok 5 element nr 1p

element nr 1eleme

Następnie należy wykonać obróbkę kątową z papy nawierzchnio
wej wg poniżej zamieszczonego wzoru 1w i zgrzać go do ściany
i połaci dachowej.

Etap IV.

1w

Po wykonaniu obróbki naroża z papy podkła-

nika wypukłego (bez izoklinów)
element nr 1p

dowej przystępujemy do pokrycia połaci daelement
2p nawierzchniową.
chunr
papą
element nr 1w

element nr 1w

element nr 2w

Krok 6

Elementy narożnika wypukłego (bez izoklinów)

2w
Podobnie wg zamieszczonego wzoru graficznego należy wyciąć
Etap V.
Etap
VI. nr 2w
element
wstępnie
przygo
element nr 2p
element
nr
1p
element
nr i1zgrzać go do ściany. Należy
element
nr 1w
tować do zgrzania fragmenty elementu 1w, które zostaną za
2w kątową
Następnie wykonujemy obróbkę
…oraz
element
1w Obróbkę
kryte przez
elementnr
2w2w.
poprzez
rozgrzaniewykończamy
i wciśnięcie posypki
w bitum. Uzyskanie wypływów masy asfaltowej jest obligatoryjne
listwą
dociskową i uszczelniamy kitem trwalenawierzchniowej, zgrzewając element nr
wzdłuż wszystkich krawędzi.

Etap
z papy

…o

1w…

listw

plastycznym.

Końcowym etapem wykonania narożnika zewnętrznego jest za
montowanie Aluminiowych Listew Dociskowych (patrz rozdział
3.6 i 3.7) mocujących papę do ściany.

plas

Uwagi: wszystkie wym

VI

f) obróbka komina (bez

element nr 1w
element
nr 2pcm.
e Elementy
wymiary
podano
naroża w
zewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm)

element nr(z1zastosowaniem IZOKLINÓW
element nro1p
oża zewnętrznego
boku 10 cm)

Etap V.

element nr 2p

1

Uwagi: wszystkie wymiary podano w cm

i wyrównaniu ścian i połaci da-

Następnie wykonujemy obróbkę kątową z papy

gruntować asfaltowym prepara-

nawierzchniowej, zgrzewając element nr 1w…

Etap VI.

1
… oraz element
nr 2w. Obróbkę wykończamy
kierunek spad

listwą dociskową i uszczelniamy kitem trwale

f) obróbka
komina (bez IZOKLINÓW)
m. Następnie
na wymiary
połać podano
dachu
* Wszystkie
w cm.
Uwagi: wszystkie wymiary podano w cm.
plastycznym.
ę podkładową i przyklejamy IZO-

element nr 1 1

3.5.

z papy e)
asfaltowej.
obróbkaNaroże
narożazezewnętrznego
(z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm)
kierunek spadku
cniamy zgrzewając element nr 1.
1
Etap I.
Wykonanie
element nr 1w
element nr 2w
Po oczyszczeniu
i wyrównaniu ścian i połaci daobróbki
komina
1
Etap IV.
chu należy je zagruntować asfaltowym preparaPo wykonaniu obróbki kątowej z papy podkładonujemy obróbkę kątową połątem gruntującym. Następnie na połać dachu
wej na połać dachu zgrzewamy papę naachowej ze
ścianą
Krok
1 z papy podelement nr 1
zgrzewamy papę podkładową i przyklejamy
IZOkierunek spadku
Powierzchnię
połaci dachu wokół ko
wierzchniową.
wając element
nr 1p…
kierunek spadku
KLINY
okleiną
z papynalasfaltowej.
Naroże zemina
oraz z
same
ściany komina
eży
kierunek spadku

2p.

wyrównać i oczyścić. Komin powinien
wnętrzne wzmacniamy zgrzewając element nr 1.
być otynkowany, a tynk powinien być
Etap V.
mocny i przylegać do powierzchni
Pokrycie połaci
z papy
podkładowej
wykonujemy
obróbkę
kątową
z papy
komina. Powierzchnie połaci dachuNastępnie
i
Etap
IV. wyciąć niającego narożniki nr 1 i zgrzać je
Etapkomina
II. należy zagruntować pod
papę
podkładową.
Następnie
należy
ścian
1
nwierzchniowej,
zgrzewając1element nr 1w…
®
papy podkładowej
wg
kładem
gruntującym
Siplast Primer
w narożnikach
komina
jak na rysunku
sche
Po zamieszczo
wykonaniu obróbki
kątowej
z papy
podkładoNastępnie
wykonujemy
obróbkę zkątową
połąnego wzoru 4 szt. elementu wzmac
Szybki Grunt SBS i zgrzać na połać
matycznym.

element nr 1

element 1p

wej na połać dachu zgrzewamy papę naczenia połaci dachowej ze ścianą z papy podkierunek spadku
1p
wierzchniową.
kładowej zgrzewając element nr 1p…
2p
Instrukc jawymiary
ukł adania
pap
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Uwagi:
wszystkie
podano
w cm

Pokry

kie

1

Pokry

Krok 2

kierunek
spadku należy wyciąć element nr 1p wg zamieszczonego schematu graficznego i zgrzać go do ściany komina i połaci
Z papy
podkładowej
zystkie wymiary
podano
w cm

dachowej w miejscu wskazanym na schemacie. Należy zwrócić uwagę na kierunek spadku dachu!

odkładowej

element 1p
omina (bez IZOKLINÓW)

Pokrycie połaci z papy podkładowej

kierunek spadku

1
1p

kierunek spadku

kierunek spadku

1

1p
Pokrycie połaci
z papy podkładowej
element
nr 1p
2p
1

nr 1 1

2p

3p
Pokrycie połaci z papy podkładowej
15

element 1p

kierunek spadku

kierunek spadku
kierunek spadku

Krok 3 i 4

Z papy podkładowej należy wyciąć elementy nr 2p oraz 3p wg zamieszczonego schematu graficznego i zgrzać je do ściany komina
i połaci dachowej w miejscach wskazanych na schemacie. Należy zwrócić uwagę na kierunek spadku dachu!
Pokrycie połaci z papy podkładowej

Pokrycie połaci z papy podkładowej

element 2p
1

1

element nr 3p

3p

1p
kierunek spadku

2p

15

kierunek spadku

3p

3p
2p

kierunek spadku
kierunek spadku

element nr 2p

Pokrycie połaci z papy
3p podkładowej

2p

element 2p

Pokrycie połaci z papy podkładowej

element 2p

3p

Pokrycie połaci z papy podkładowej
1w

kierunek spadku

3p
kierunek spadku

element n

element nr 3p

3p

4p

2p

Pokrycie połaci z papy pod

kierunek spadku

kierunek spadku

kierunek spadku

kierunek spadku

kierunek spadku
Pokrycie połaci z papy podkładowej

4p

Pokrycie połaci z papy podkładowej
element nr 3p

element nr 4p
2p

kierunek spadku

element nr 1w
3p

2ppodkładowej
Pokrycie połaci z papy
3p

3p

kierunek spadku

Pokrycie połaci z papy podkładowej

element nr 3p
kierunek spadku

4p

4p

1w

1w

kierunek spadku
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element nr 3p

3p

padku

kierunek spadku
kierunek spadku

kierunek
Krok
5 spadku

3p

Z papy podkładowej należy wyciąć element nr 4p wg zamieszczonego schematu graficznego i zgrzać go do ściany komina i połaci
2p
Pokrycie
połacikierunek
z papy podkładowej
Pokrycie połaci z papy podk
erunek spadku
dachowej
w miejscu
wskazanym na schemacie. Należy zwrócić
uwagę
spadku dachu!
Pokrycie połaci
z papy podkładowej
Pokrycie
połaci na
z papy podkładowej

podkładowej

element nr 4p

element
Pokrycie połaci z papy podkładowej

2p

element nr 3p

3p

kierunek spadku

kierunek
spadku
kierunek
spadku

runek spadku
adku

4p

3p

kierunek spadku

element n

1w

Pokrycie połaci z papy podkładowej

ment 2p

element nr 3p

3p
kierunek spadku

1w
kierunek spadku

kierunek spadku

1w
kierunek spadku
Pokrycie połaci z2p
papy podkładowej

element3p
nr 4p
4p

Pokrycie połaci z papy po

element nr

2w
4p

1w

Krok 6

3p

element nr 4p

element nr 2w

padku

3p

kierunek spadku

Pokrycie połaci z papy podkładowej

3p

element
2p nr 1w

1w
kierunek spadku

kierunek spadku

2w

kierunek
spadku
Po wykonaniu obróbki krawędziowej komina z papy podkładowej należy
pokryć
połać dachową papą wierzchniego krycia aż do
krawędzi styku ścian komina z połacią dachową. Następnie należy przygotować element nr 1w z papy wierzchniego krycia i zgrzać
Pokrycie połaci z papy podkładowej
go do ściany komina w miejscu wskazanym na schemacie. Należy zwrócić uwagę na kierunek spadku dachu!
3p
element
2p nr 1w
kierunek spadku

padku

ek spadku
podkładowej

kierunek spadku

kierunek spadku
1w

4p

Pokrycie połaci z papy podkładowej
Pokrycie połaci z papy podkładowej

Pokrycie połaci z papy podkładowej

element nr 1w
4p

1w Pokrycie połaci z papy

element

element nr 4p
element nr 2w

kierunek spadku

kierunek spadku

kierunekkierunek
spadku spadku
2w

padku

kierunek spa

1w

Pokrycie połaci
z papy
element
nr podkładowej
1w

Pokrycie połaci z papy podkładowej

element nr 1w

element nr 4p

ent nr 2w

Krok 7

2w

kierunek spadku

2w
1w

Z papy wierzchniego krycia należy wyciąć element
nr 2w
wg załączonego wzoru i zgrzać go do ściany i połaci dachu wzdłuż1w
dłuższej
kierunek
spadku
kierunekwspadku
krawędzi komina
miejscu wskazanym na schemacie. NależyPokrycie
zwrócićpołaci
uwagę
na podkładowej
kierunek spadku dachu!
z papy

erunek spadku

16

element nr 2w
2w

2w
kierunek spadku

2w

kierunek

1w

kierunek
spadku
element
nr

podkładowej

padku

element nr 2w

2w
2w

2w

element nr 2w

16
40
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Pokrycie połaci z papy podkładowej
kierunek spadku

Krok 8kierunek spadku

kierunek spadku

Z papy wierzchniego krycia należy wyciąć element nr 3w wg załączonego wzoru i zgrzać go do ściany i połaci dachu wzdłuż dłuż
szej przeciwległej do poprzednio zabezpieczonej krawędzi komina, w miejscu wskazanym na schemacie. Należy zwrócić uwagę
na uzyskanie wypływów masy
asfaltowej
wzdłuż
wszystkich krawędzi zgrzewanych elementów.
Należy
uwagę na kierunek
Pokrycie
połaci z papy
podkładowej
Pokrycie połaci
z papyzwrócić
podkładowej
spadku dachu!

element nr 3w

3w

element nr 4w

kierunek spadku

3w

kierunek spadku

kierunek spadku

kierunek spadku

Pokrycie połaci z papy podkładowej

element nr 3w

element nr 3w

Wykonawstwo pokryç papowych
mocowanych mechanicznie

3w

4w

Pokrycie połaci z papy pod

element nr 4w

3w

4w

Krok 9

kierunek spa

kierunek spadku

Ostatnim elementem obróbki komina jest element 4w. Należy go zgrzać do ściany komina w miejscu wskazanym na schemacie.
Należy zwrócić uwagę na uzyskanie wypływu masy asfaltowej wzdłuż wszystkich krawędzi zgrzewanych elementów. Końcowym
etapem zabezpieczenia obróbki komina jest zabezpieczenie papy na ścianach komina za pomocą Aluminiowych Profili Dociskowych
Przygotowanie
podłoży
pod papy
mocowane MS (patrz
jest układanie
kierunek spadku
Icopal
i uszczelnienie
ich
specjalistycznym
uszczelniaczem
rozdziały 3.6desek
i 3.7). stroną dordzeniową do

dkładowej

mechanicznie

góry.

ka podstawowych
element nr 4w wymogów:

odmiany płyty wiórowej. Połączenie arkuszy

• wymagana jest odpowiednia sztywność

powinno wypadać na krokwi.

Uwaga: wysokość elementów nr 1w, 2w, 3w, 4w, określona w prezentowanym przykładzie obróbki komina na 30 cm, może być
Podłoża
przeznaczone
pod pokrycia
Podłoże
pod papy
może
być zimą.
również
wykowiększa
i powinna
wynosićPokrycie
co najmniej
wpapowe
danym regionie
wynosi średnia
pokrywa
śniegu
Zaleca
się stosowanie wy
połaci ztyle
papyilepodkładowej
sokości
obróbek
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3.6.
Montaż Aluminiowych Listew Dociskowych Icopal
3.6.1.

Icopal Standard AL 40/1.0/2000
Krok 1
Po zakończeniu obróbki komina papą
wierzchniego krycia należy zadbać o trwa
łość i szczelność obróbki papowej. W tym
celu należy komin zabezpieczyć stosując
specjalnie wyprofilowane aluminiowe listwy
dociskowe produkcji ICOPAL Sp. z o.o.
Szczegóły dotyczące budowy listew doci
skowych: www.akcesoria.icopal.pl
Z listwy dociskowej Icopal Standard
Al 40/1,0/2000 (o długości 2 m) należy
dociąć fragment o długości odpowiada
jącej szerokości komina. Listwa docisko
wa powinna być zamocowana poziomo
w miejscu zakończenia obróbki papowej.

Krok 2
Listwę należy zamocować montażowo do
ściany komina, korzystając ze środkowe
go otworu montażowego.

Krok 3
Wypoziomowanie listwy dociskowej.
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Krok 4
Trwałe zamocowanie listwy dociskowej
za pomocą kołków rozporowych. Należy
wykorzystać wstępnie wykonane owalne
otwory w listwie dociskowej.

Krok 5
Listwę Aluminiową Icopal Standard
AL 40/1,0/2000 należy docinać korzy
stając z nożyc do blachy, a powstałe na
skutek cięcia deformacje blachy należy
usunąć.

Krok 6
Docięcie, wypoziomowanie i zamocowa
nie mechaniczne wszystkich pozostałych
listew dociskowych wokół ścian komina.

Instrukc ja ukł adania pap
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Krok 7
Uszczelnienie styku listwy aluminiowej
Icopal Standard AL 40/1,0/2000 i ściany
komina za pomocą Uszczelniacza Poli
merowego Icopal MS/112M. Szczególnie
starannie należy wypełnić szczelinę w na
rożnikach komina.

Efekt końcowy
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3.6.2.
Flagowy Profil Dociskowy Icopal AL 73/1,3/2200
Krok 1
Z listwy dociskowej Flagowy Profil Icopal
AL 73/1,3/2200 (o długości 2,2 m) należy
dociąć fragment o długości odpowia
dającej szerokości komina. Przed przy
stąpieniem do montażu Aluminiowych
Profilowanych Listew Dociskowych
AL 73/1,3/2200 należy wokół komina
wytrasować poziomą linię będącą odnie
sieniem dla później mocowanych listew
dociskowych.

Krok 2
Flagowy Profil Icopal AL 73/1,3/2200 na
leży dopasować do wymiarów komina
i przyciąć w odległości ok. 1-2 cm od na
rożników komina.

Krok 3
Aluminiową Profilowaną Listwę Docisko
wą Icopal AL 73/1,3/2200 należy doci
nać korzystając z nożyc do cięcia blachy
a powstałe na skutek cięcia deformacje
profila aluminiowego należy usunąć, tak
aby było możliwe jego wsunięcie w zamki
narożnika zewnętrznego NZ AL 73/1,5.

Instrukc ja ukł adania pap
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Krok 4
Od strony wewnętrznej narożnika ze
wnętrznego NZ AL 73/1,5 można na
nieść Uszczelniacz Polimerowy ICOPAL
MS/112M w celu dodatkowego uszczel
nienia.

Krok 5
Gotowy do zamontowania Flagowy Pro
fil Icopal AL 73/1,3/2200. Na końcach
listwy osadzono narożniki zewnętrzne
NZ AL 73/1,5.

Krok 6
Nawiercenie Profila Flagowego w górnym
rzędzie otworów. Otwór nie może być zbyt
blisko naroża komina (czerwona strzałka),
ponieważ po osadzeniu w nim kołka roz
porowego niemożliwe by było nasunięcie
w to miejsce narożnika zewnętrznego.
Flagowy Profil Icopal AL 73/1,3/2200 nale
ży zamocować do ściany komina zgodnie
z załączonym rysunkiem.
Polimerowy Uszczelniacz
Icopal MS / 112 M
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Krok 7
Dopasowanie drugiej i trzeciej części
Flagowego Profila Icopal AL 73/1,3/2200
na bocznych ścianach komina. Listwy
powinne być krótsze od ściany komina
o ok. 2-4 cm. Listwę aluminiową należy
skracać używając nożyc do blachy.

Krok 8
Obie docięte listwy (na bocznych ścianach
komina) należy wprowadzić w zamki na
rożników zewnętrznych NZ AL 73/1,5 a na
stępnie listwy wraz z narożnikami należy
docisnąć do powierzchni ściany komina.

Krok 9
Docięte listwy (boczne ściany komina)
należy zamocować korzystając z górne
go rzędu otworów. W razie konieczności
należy wywiercić w listwie dociskowej
dodatkowe otwory na kołki mocujące. Po
osadzeniu koszulek rozporowych należy
montażowo zamocować wkręty (nie do
kręcać ich do końca).
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Krok 10
Po montażowym zamocowaniu listew
docis
k owych Flagowy Profil Icopal
AL 73/1,3/2200 na trzech ścianach ko
mina, należy przyciąć listwę zamykającą
oraz zaopatrzyć ją w narożniki zewnętrzne.
Następnie w zamki narożników zewnętrz
nych należy wprowadzić końcówki listew
dociskowych zamocowanych na bocz
nych ścianach komina i całość docisnąć
do ściany komina.
Listwa zamykająca
obróbkę komina wraz
dwoma narożnikami
zewnętrznymi

Krok 11
Listwę zamykającą obróbkę komina rów
nież należy zamocować montażowo do
ściany komina korzystając z górnego rzę
du otworów mocujących.

Krok 12
Po zamocowaniu montażowym listew do
ciskowych (w górnym rzędzie otworów)
należy zamocować listwy Flagowy Profil
Icopal AL 73/1,3/2200 korzystając z rzędu
dolnych otworów mocujących. Łączniki
mechaniczne wprowadzone w te otwory
mocują profil aluminiowy oraz papę do
części konstrukcyjnej komina.
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Krok 13
Uszczelnienie styku listwy aluminiowej
i ściany komina za pomocą Uszczelniacza
Polimerowego Icopal MS/112M. Szczegól
nie starannie należy wypełnić szczelinę
w narożnikach komina.

Widok końcowy
Widok komina zabezpieczonego papą
zgrzewalną oraz wykończonego Flago
wym Profilem Icopal AL 73/1,3/2200 wraz
z narożnikami zewnętrznymi NZ AL 73/1,5.
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3.7.
Montaż wyłazu dachowego KOMINIARCZYK
Krok 1
Wyłaz dachowy KOMINIARCZYK dostar
czany jest w kartonowym opakowaniu.
Podłoże dachowe należy zagruntować
podkładem bitumicznym Siplast Primer®
Szybki Grunt SBS.

Krok 2
Wyłaz dachowy KOMINIARCZYK należy
ustawić nad otworem dachowym.

Krok 3
Na kołnierzu wyłazu dachowego należy
zaznaczyć miejsca mocowania do po
wierzchni dachu, a następnie nawiercić
otwory w kołnierzu wyłazu i w podłożu.
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Krok 4
Wyłaz dachowy należy zamocować do
podłoża 12 łącznikami z podkładkami
mocującymi.

Krok 5
Do gruntowania kołnierza oraz ścianek
wyłazu dachowego KOMINIARCZYK sto
sujemy preparat gruntujący Siplast Primer®
Szybki Grunt SBS.
Pojemnik w formie sprayu wystarcza do
montażu ok. 15 wyłazów dachowych.

Krok 6
Wzdłuż boków wyłazu należy zamontować
IZOKLINY listwy trójkątne laminowane
papą. Izokliny należy dociąć do wymiarów
podstawy wyłazu i przykleić klejem bitu
micznym Siplast Klej® Szybki Styk SBS.
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Krok 8
Pasy papy zgrzewalnej (lub aktywowanej
termicznie) należy zamocować wzdłuż bo
ków wyłazu dachowego.

Krok 9
Po zgrzaniu papy do podłoża wokół ścia
nek podstawy wyłazu dachowego należy
przystąpić do wykonywania obróbek pa
powych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w pkt. 3.4.1 „Obróbka narożnika zewnętrz
nego z zastosowaniem Izoklinów”.

Krok 10
Po zabezpieczeniu wszystkich ścian pod
stawy wyłazu dachowego KOMINIAR
CZYK, obróbki papowe należy na trwale
zamocować do podstawy używając Alu
miniowych Listew dociskowych zgodnie
z zaleceniami zawartymi w pkt 3.6.1 lub
3.6.2.
Należy zwrócić uwagę aby wszystkie po
łączenia elementów obróbkowych posia
dały wypływy masy asfaltowej wzdłuż
swoich brzegów.

52

Instrukc ja ukł adania pap

Efekt końcowy
Uwaga: Możliwy jest montaż wyłazu
dachowego KOMINIARCZYK w układzie
dwuwarstwowego pokrycia papowego.
Szczegółowa instrukcja dostępna jest na:
http://www.syntan.icopal.pl/
wentylacja/?page=instrukcje_
montazu&sub=2&file=montaz4
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04.
Wykonawstwo pokryć papowych
mocowanych mechanicznie

4.1.
Przygotowanie podłoży
pod papy mocowane
mechanicznie

Podłoża przeznaczone pod pokrycia pa
powe mocowane mechanicznie muszą
spełniać kilka podstawowych wymogów:
• w ymagana jest odpowiednia sztywność
i wytrzymałość podłoża, zapewniająca
przeniesienie obciążeń występujących
w czasie robót i w czasie eksploatacji
dachu,
• w ymagana jest równość podłoża, co
ma istotny wpływ na prawidłowy spływ
wody,
•p
 odłoże powinno być oczyszczone z ku
rzu i zanieczyszczeń,
• zaleca się, aby styki podłoża z elemen
tami wystającymi ponad powierzchnię
dachu były złagodzone elementami typu
IZOKLIN.
Podłoża betonowe
• beton klasy min. B-15, gr. min. 6 cm,
• beton komórkowy, gr. min. 6 cm,
• cienkie płyty stropowe (płyty korytkowe,
płyty panwiowe).
Podłoża drewniane
Powinny być wykonane z desek o grubo
ści zapewniającej sztywność podłoża przy
danym rozstawie krokwi. Najczęściej sto
suje się deski o grubości od 22 do 32 mm.
Wskazane jest układanie desek stroną
dordzeniową do góry. Podłoże pod papy
może być również wykonane ze sklejki
drewnianej lub odpowiedniej odmiany pły
ty wiórowej. Połączenie arkuszy powinno
wypadać na krokwi.
Podłoża blaszane
Blacha trapezowa o gr. min. 0,63 mm.
Papę do podłoża blaszanego mocujemy
poprzez izolację termiczną.
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Podłoża z płyt izolacji termicznej
Wymagana jest taka ich wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem przewidzianych
nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spełnione są przez:
•p
 łyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany EPS 100,
•p
 łyty z wełny mineralnej, twardej, dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą,
• innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone pod bezpośrednie krycie papą.
Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz
wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników,
masztów antenowych itp.

dokonać dokładnego zgrzania zakładu

uzyskania jednolitej powłoki wodochron

4.2.
Podstawowe zasady

4.3.
Sprzęt

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ mas
towej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej

ści zgrzewu (nie dotyczy papy VIVADAC

wykonawcze

W każdym wypadku wykonywania prac
z wykorzystaniem pap do mocowania me
chanicznego produkcji ICOPAL Sp. z o.o.
Zduńska Wola, zarówno podczas ukła
dania nowych pokryć papowych, jak
i renowacji starych, obowiązują zasady
zawarte w punkcie „2.1 Zasady ogólne”,
rozdziału 2. „Podstawowe zasady wy
konawcze” niniejszej Instrukcji (str. 9-13),
z wyłączeniem zapisów odnoszących się
do konieczności gruntowania podłoża
oraz przeprowadzania zgrzewania pap.
Łączniki mechaniczne mocujące papę
do podłoża należy rozmieszczać rów
nomiernie wzdłuż zakładu papy, kierując
się zaleceniami wynikającymi z normy
PN-EN 1991-1-4: 2005 „Oddziaływanie
na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływa
nia ogólne – Oddziaływania wiatru”. Strefa
zakładu podłużnego w papach jednowar
stwowych do mocowania mechaniczne
go MONODACH WM lub MONOLight
jest uwidoczniona poprzez naniesienie
na wierzchniej stronie papy paska folii.
Szerokość zakładów pap podkładowych
mocowanych mechanicznie (np. Memb
rana PM Plus) powinien wynosić min.
10 cm. Po zamocowaniu należy dokonać
dokładnego zgrzania zakładu z uzyska
niem wypływu masy asfaltowej w celu
uzyskania jednolitej powłoki wodochron
nej. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ
masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm
na całej długości zgrzewu. W przypadku
gdy wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu
rolki, należy docisnąć zakład, używając
wałka dociskowego z silikonową rolką.
Siłę docisku rolki do papy należy tak
dobrać, aby pojawił się wypływ masy
o żądanej szerokości. Brak wypływu masy
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrza
niu papy.

i narzędzia

W przypadku gdy wypływ nie pojawi si

Arkusze pap do mocowania mechanicznego należy
łączyć ze sobą na zakłady:
Papy podkładowe
np. MEMBRANA PM PLUS
• podłużny 10 cm
• poprzeczny 12 cm
Papy do jednowarstwowych
pokryć np. MONODACH WM
lub MONOLight
• podłużny 12 cm
• poprzeczny 15 cm
Zakłady powinny być wykonywane
zgodnie z kierunkiem spływu wody
i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów.
Zakłady należy wykonywać ze szcze
gólną starannością. Po ułożeniu kilku
rolek i ich wyschnięciu należy spraw
dzić prawidłowość wykonania zgrze
wów. Miejsca źle zgrzane należy
podgrzać (po uprzednim odchyleniu)
i ponownie skleić. Wypływy masy
asfaltowej można posypać posypką
w kolorze pokrycia w celu poprawie
nia estetyki dachu.

wzdłuż
brzegupap
rolki,
należy
docisnąć za
W przypadku
układania
metodą
mo
cowania mechanicznego wykorzystywa
ne są te same narzędzia dekarskie jak
do układania
papi narzędzia
zgrzewalnych – patrz
Sprzęt
rozdział 1.5. Aby osadzić łączniki mecha
niczne mocujące
papę
podłożu nalemechanicz
Układanie
papwmocowanych
ży posłużyć się wiertarką zaopatrzoną
maga zastosowania następujących urz
w specjalistyczne końcówki dostosowane
• łącznika
urządzenie
do mocowania
do rodzaju
mechanicznego
(zdję łączników
cia obok). Na
rynku
dostępne
są
również
tualnie nakładka na wiertarkę),
bardziej złożone urządzenia mechanicz
• aparat
do zgrzewania
na r
ne ułatwiające
osadzanie
łączników zakładów
me
chanicznych
w
podłożu
(zdjęcie).
Każda
ne powietrze,
z firm oferująca łączniki mechaniczne do
• palniki gazowe jednodyszowe,
pokryć dachowych oferuje urządzenia uła
• wałki
dociskowe.
twiające ich
osadzanie.
ICOPAL Sp. z o.o.
nie preferuje żadnego z producentów.

Uwaga: Papę podkładową (np. MEMBRANA PM PLUS) należy układać posypką
drobnoziarnistą do podłoża, a folią antyadhezyjną ku górze.

Uwaga: Niedopuszczalne jest
lokalizowanie łączników mechanicznych
poza strefą zakładu podłużnego /
poprzecznego. Łączniki mechaniczne
po wykonaniu pokrycia papowego
w papie podkładowej mocowanej
mechanicznie nie powinny być widoczne
na powierzchni papy i powinny zostać
zakryte pod zakładem!
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4.4.
Dobór i rozmieszczenie
łączników
mechanicznych

Dobór
Dobóri irozmieszczenie
rozmieszczeniełączników
łączników
mechanicznych
mechanicznych

połączenie:
połączenie:
łącznik-papa
łącznik-papa

ssanie
ssaniewiatru
wiatru

Typ
Typłączników
łącznikówmechanicznych
mechanicznychzależy
zależyod
odrorodzaju
dzajupodłoża,
podłoża,wwktórym
którymbędzie
będzieosadzony
osadzony
(beton,
(beton,blacha,
blacha,drewno)
drewno)oraz
orazod
odgrubości
grubości
ewentualnej
ewentualnejizolacji
izolacjitermicznej.
termicznej.

Typ łączników mechanicznych zależy od
rodzaju podłoża, w którym będzie osa
dzony (beton, blacha, drewno) oraz od
grubości ewentualnej izolacji termicznej.
Liczba łączników mechanicznych (przy
padająca na 1m2 połaci) powinna wyni
kać z obliczeń statycznych uwzględnia
jących:
• wartości sił ssących (strefa wiatrowa,
ekspozycja budynku, wysokość budyn
ku, strefa dachu),

•Liczba
w ytrzymałości
materiałów
(nośność
łą
Liczba
łączników
łącznikówmechanicznych
mechanicznych
(przypada(przypada2 2połaci)
cznna
ika,
nośność
połączeń
łącznik-papa
połaci)powinna
powinnawynikać
wynikać
zzoblioblijąca
jąca
na1m
1m
i łącznik-podłoże).
czeń
czeń
statycznych
statycznychuwzględniających:
uwzględniających:
••wartości
wartościsiłsiłssących
ssących(strefa
(strefawiatrowa,
wiatrowa,ekspoekspo-

Wartości
sił ssących
określa
się na podsta
zycja
zycjabudynku,
budynku,
wysokość
wysokość
budynku,
budynku,
strefa
strefa
wiedachu),
aktualnie
obowiązującej
Polskiej Nor
dachu),
my (rozdział 4.2). Parametry wytrzymałoś
••wytrzymałości
wytrzymałościmateriałów
materiałów(nośność
(nośnośćłączniłączniciowe łącznika uwzględniające połączenie
ka,
ka,nośność
nośnośćpołączeń
połączeńłącznik-papa
łącznik-papai łączi łączz podłożem określone są w aprobatach
nik-podłoże).
nik-podłoże).
technicznych lub podaje je producent.
Wartości
Wartościsiłsiłssących
określa
określasię
sięna
napodstawie
podstawie
W
przypadkussących
nieznajomości
parametrów

aktualnie
aktualnieobowiązującej
obowiązującejPolskiej
PolskiejNormy.
Normy.ParaPara-

połączenie:
połączenie:
podłoża należy wykonać
odpowiednie
łącznik-podłoże
łącznik-podłoże
próby wyrywania celem określenia noś
ności
połączenia.
określono
określono
nośność
nośnośćpołączenia
połączeniana
napoziomie
poziomie

0,6
0,6kN.
kN.Wartość
Wartośćtatajest
jestzzreguły
reguływyższa
wyższaod
odnonoStrefa
dachu łącznika
śności
śności
samego
samego
łącznikaczy
czypołączenia
połączeniałączłącz-

nik-podłoże.
nik-podłoże.

oznaczenie

nazwa

liczba łączników

na
1m
WWprzypadku
przypadkubraku
brakuobliczeń,
obliczeń,dla
dlabudynków
budynków
2

środkowa
oowysokości
wysokoścido
do20
20
mmpołożonych
położonychwwI 3Istrefie
strefie
brzegowa
6
obciążenia
obciążeniawiatrem,
wiatrem,
łączniki
łącznikimechaniczne
mechaniczne
narożna
9
można
możnarozmieszczać
rozmieszczać
według
wedługponiższego
poniższego

schematu.
schematu.

metry
metrywytrzymałościowe
wytrzymałościowełącznika
łącznikauwzględuwzględniające
niającepołączenie
połączeniezzpodłożem
podłożemokreślone
określonesą
są

połączenie:
łącznik-papa

ssanie wiatru

wwaprobatach
aprobatachtechnicznych
technicznychlub
lubpodaje
podajejejeproproducent.
ducent.WWprzypadku
przypadkunieznajomości
nieznajomościparameparametrów
trówpodłoża
podłożanależy
należywykonać
wykonaćodpowiednie
odpowiednie
próby
próbywyrywania
wyrywaniacelem
celemokreślenia
określenianośności
nośności
połączenia.
połączenia.
Wytrzymałość
Wytrzymałośćpołączenia
połączenia(łącznik-papa)
(łącznik-papa)uzauzależniona
leżnionajest
jestod
odwytrzymałości
wytrzymałościpapy,
papy,kształtu
kształtu
łącznika
łącznikaoraz
orazcharakteru
charakteruobciążeń.
obciążeń.Na
Napodpodstawie
stawiewyników
wynikówprzeprowadzonych
przeprowadzonychbadań,
badań,
dla
dlamateriałów
materiałówICOPAL
ICOPALS.S.A.A.Zduńska
ZduńskaWola
Wola
strefa
strefadachu
dachu
oznaczenie
oznaczenie

połączenie:
łącznik-podłoże

nazwa
nazwa

liczba
liczbałączników
łącznikówna
na1m
1m2 2

środkowa
środkowa

33

brzegowa
brzegowa

66

narożna
narożna

99

Wytrzymałość połączenia (łącznik-papa) uzależniona jest od wytrzymałości papy, kształtu łącznika oraz charakteru obciążeń. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, dla materiałów ICOPAL Sp. z o.o. Zduńska Wola określono nośność
Rozmieszczenie
łączników
łączników
mechanicznych
2.2.łącznika
Rozmieszczenie
Rozmieszczenie
łączników
łącznikówprzy
przy
mocowaniu
mocowaniu
połączenia na poziomie 0,6 kN. Wartość taRozmieszczenie
jest z reguły wyższa
od mechanicznych
nośności
samego
czy połączenia
łącznik-podna
naszerokości
szerokości
zakładu
zakładudo
papy
papy
MONODACH
MONODACH
WM
WMlub
lubMONOLight.
MONOLight.
łoże. W przypadku braku obliczeń, dla budynków
o wysokości
20 m położonych papy
wpapy
I strefie
obciążenia
wiatrem,
łączniki
1.Rozmieszczenie
Rozmieszczenie
łączników
łącznikówprzy
przymocowaniu
mocowaniu Łączniki
Łącznikimechaniczne
mechanicznerozmieszczamy
rozmieszczamywwtaki
taki
mechaniczne można rozmieszczać według1.poniższego
schematu.

4.5.

Rozmieszczenie
łączników mechanicznych
na szerokości zakładu
papy

należy
należyuk
u

sposób,
sposób, aby
aby brzeg
brzeg podkładki
podkładki lub
lub grzybka
grzybka

ką
kądrobn
drob

Łączniki
Łącznikimechaniczne
mechaniczneumieszczamy
umieszczamypośrodku
pośrodku

znajdował
znajdowałsię
sięwwodległości
odległościmin.
min.11cm
cmod
odbrzebrze-

podłoża,
podłoża

zakładu
zakładupodłużnego,
podłużnego,który
którywynosi
wynosi10
10cm.
cm.

gu
gupapy.
papy.

adhezyjn
adhezyj

11

Łączniki mechaniczne umieszczamy
pośrodku zakładu podłużnego, który
wynosi 10 cm.
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papę
papęVIV
VI

papy
papyVIVADACH
VIVADACHPM.
PM.

1. Rozmieszczenie łączników przy
mocowaniu papy podkładowej
do mocowania mechanicznego
MEMBRANA PM PLUS.
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Uwaga:
Uwaga

22

2. Rozmieszczenie łączników przy
mocowaniu papy do jednowarstwowych pokryć dachowych
mocowanych mechanicznie
MONODACH WM lub MONOLight.
Łączniki mechaniczne rozmieszczamy
w taki sposób, aby brzeg podkładki
lub grzybka znajdował się w odległości
min. 1 cm od brzegu papy.

05.
Instrukcja wykonywania podłoży
dachowych z płyt termoizolacyjnych
Typu PSK i PSK2

Płyty warstwowe termoizolacyjne PSK
lub PSK2 są wyrobem termoizolacyjnym
produkowanym w ICOPAL Sp. z o.o.
w Zduńskiej Woli w oparciu o AT 2000-110041 wraz z Aneksem nr 1 z 1.02.2012.
Płyty warstwowe PSK wykonuje się przez
jednostronne a płyty PSK 2 przez obu
stronne oklejenie płyt styropianowych
EPS 100 papą asfaltową podkładową
na tekturze P/333 lub welonie szkla
nym P/64. Papa przyklejona do rdzenia
styropianowego EPS 100 (z jednej lub
z dwóch stron) za pomocą kleju poliure
tanowego CHEMOLAN B lub za pomocą
lepiku asfaltowego na gorąco bez wypeł
niaczy. Papa będąca laminatem rdzenia
styropianowego od góry wystaje wzdłuż
dwóch boków płyty (na szerokości i dłu
gości) poza jej obrys na szerokość 5 cm.
Występy te służą do zabezpieczania
styków płyt warstwowych po ich ułoże
niu na podłożu przed penetracją ognia
z palnika gazowego. Papa będąca lamina
tem rdzenia styropianowego od dołu jest
o wymiarze płyty styropianowej (odmia
na 1) lub wystaje na szerokości 5 cm
wzdłuż dwóch boków płyty – po szero
kości i długości (odmiana 2). Boki płyt PSK
(PSK 2) są wykończone na gładko (typ A)
lub są frezowane na „pióro i wpust” (typ B)
lub na „zakładkę” (typ C). Płyty warstwo
we frezowane minimalizują straty ciepła
w pokryciu dachowym.
Wymiary płyt warstwowych termoizolacyj
nych PSK (PSK2) wynoszą:
• 500 mm x 1000 mm
• 1000 mm x 2000 mm
Grubość rdzenia styropianowego płyt
PSK (PSK2) wynosi od 20 do 250 mm
w zależności od zamówienia.
Zasady układania na podłożu
Płyty warstwowe termoizolacyjne PSK
(PSK2) służą do wykonywania izolacji
termicznej dachów bezpośrednio pod

układanie pap zgrzewalnych lub pap asfal
towych klejonych lepikami asfaltowymi
na gorąco. Pochylenie połaci dachowej
pod układanie płyt warstwowych PSK
(PSK2) powinno się zawierać w przedzia
le od 5% do 30%. Płyty należy układać
na podłożach niepalnych: betonie, gładzi
cementowej, blasze trapezowej lub na
star ych warstwach pap bitumicznych, po
ich wyrównaniu i przygotowaniu. Jeżeli
podłoża zostały zagruntowane prepara
tami bitumicznymi na rozpuszczalnikach
organicznych to należy bezwzględnie od
czekać aż do czasu ulotnienia się oparów
rozpuszczalników z podłoża. W zależności
od rodzaju i ilości nałożonego preparatu
gruntującego, wilgotności otoczenia i tem
peratury podłoża może to trwać od kilku
godzin do kilku dni. Płyty PSK mogą być
klejone do podłoża klejami poliuretanowy
mi, klejami PU niskoprężnymi (pianki) lub
klejami bitumicznymi na zimno bezpiecz
nymi dla styropianu. Płyty PSK2 można
mocować do podłoża za pomocą lepików
asfaltowych na gorąco.
Temperatura lepiku asfaltowego na gorąco
nie powinna w tym wypadku przekraczać
160°C. Lepik należy nanosić na podłoże
a następnie po lekkim wystudzeniu na
leży przyłożyć płytę warstwową PSK2.
Płyty należy układać ściśle na podłożu,
„na mijankę”, tak aby styki między nimi
były jak najmniejsze. Poszczególne płyty
można dobijać do pozostałych już ułożo
nych, używając szerokiej deski i młotków
z obuchem gumowym. Zakładki papy bę
dącej laminatem płyt powinny zachodzić
na sąsiednie boki płyt tak aby płomień
z palnika gazowego, którym będą ukła
dane papy zgrzewalne, nie penetrował
styków płyt warstwowych i nie uszkodził
styropianu. Papy będącej laminatem
rdzenia styropianowego w płytach
warstwowych PSK (PSK2) nie należy
wliczać w liczbę warstw hydroizolacyjnych podłoża papowego.

Spełnia ona jedynie rolę ochronną rdze
nia styropianowego przed płomieniem
z palnika gazowego. Po ścisłym ułożeniu
i przyklejeniu wszystkich płyt warstwo
wych na podłożu można przystąpić do
układania warstw hydroizolacyjnych pa
powych. Ogień z palnika gazowego nale
ży kierować na zgrzewaną papę a nie na
podłoże z płyt warstwowych. Długotrwałe
i ostre ogrzewanie podłoża otwartym og
niem z palnika gazowego może skutkować
wytopieniem się rdzenia styropianowego
w płycie warstwowej a nawet może grozić
pożarem pokrycia dachowego.
Płyty warstwowe termoizolacyjne należy
przechowywać w pakietach w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem,
oddziaływaniem warunków atmosferycz
nych, wysokiej temperatury i substancji
chemicznych. Pozostałe wytyczne doty
czące magazynowania i transportu płyt
opisane są w AT2000-11-0041.
Płyty warstwowe termoizolacyjne PSK
(PSK2) wykonywane są na zamówienie.
Wszelkie wątpliwości związane z aplikacją
płyt należy wyjaśniać ze służbami tech
nicznymi ICOPAL Sp. z o.o.
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06.
Zjawiska cieplno-wilgotnościowe

6.1.
Wstęp
W budynku zachodzi szereg zjawisk ciep
lno-wilgotnościowych związanych z prze
nikaniem strumienia ciepła i pary wodnej
przez zewnętrzne przegrody budynku.
Zjawiska te nasilone są w okresie zimy,
kiedy to różnica temperatur pomiędzy
temperaturą zewnętrzną a temperaturą
w pomieszczeniach dochodzi do 50°C.
Przy takim układzie temperatur, oprócz
dyfuzji pary wodnej przez warstwy prze
grody (z pomieszczeń, gdzie cieśninie
pary wodnej jest wyższe, w kierunku na
zewnątrz budynku, gdzie ciśnienie jest niż
sze), następuje jeszcze kondensacja pary
wodnej. Wykraplająca się para wodna po
woduje zawilgocenie materiałów tworzą
cych przegrodę, obniżając tym samym ich
izolacyjność cieplną, oraz destrukcyjnie
wpływa na trwałość i wytrzymałość ele
mentów konstrukcyjnych.

6.2.
Zasady projektowania
warstw dachowych

W miarę możliwości powinno się pro
jektować przegrody budowlane z takim
układem warstw, który umożliwia parze
wodnej pokonywanie coraz mniejszych
oporów dyfuzyjnych. Jeżeli układ warstw
w przegrodzie jest taki, że warstwy
o większych oporach dyfuzyjnych znaj
dują się po zewnętrznej stronie przegro
dy, a warstwy dobrze przepuszczające
parę wodną od wewnątrz, to wówczas
kon
d ensacja rozpoczyna się szybciej
i trwa dłużej niż w przegrodach o odwrot
nym układzie warstw.
Dach płaski zabezpieczony papą lub folią
PVC jest przykładem przegrody, w której
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warstwy o największym oporze dyfuzyj
nym (np. pokrycie papowe) znajdują się po
stronie zewnętrznej przegrody, uniemożli
wiając tym samym swobodne ujście pary
wodnej i w efekcie powodują jej nagroma
dzenie, głównie w warstwie termoizolacji.
Zmniejszenie akumulacji pary wodnej
w dachach uzyskuje się poprzez:
• zastosowanie prawidłowej konstrukcji
dachu,
• wprowadzenie wentylacji grawitacyjnej
lub mechanicznej,
• wprowadzenie przegrody paroizolacyjnej,
•w
 prowadzenie systemu wentylacji dachu
i odpowietrzania pokrycia dachowego.
Należy zatem przestrzegać następujących zasad:
• nad pomieszczeniami suchymi (ciśnienie
pary wodnej do 1100 Pa) dopuszcza się
zastosowanie stropodachu pełnego,

• nad pomieszczeniami średnio wilgotny
mi (1100-1400 Pa) dopuszcza się zas
tosowanie stropodachu pełnego z war
stwą odpowietrzającą pokrycie. Należy
przeprowadzić obliczenia w celu ustale
nia stosowania paroizolacji i jej rodzaju,
• nad pomieszczeniami wilgotnymi (14001750 Pa) należy przewidzieć stropodach
wentylowany lub odpowietrzany. Dla
przyjętych rozwiązań materiałowych
konstrukcji i docieplenia dachu należy
dostosować rodzaj i ilość warstw paro
izolacji,
• nad pomieszczeniami mokrymi (1750 Pa)
należy przewidzieć stropodach wentylo
wany z warstwą paroizolacji o dużym opo
rze dyfuzyjnym.
Nad mokrymi pomieszczeniami nie wolno
wykonywać konstrukcji nośnej stropoda
chu z elementów ze zbrojonego betonu
lekkiego.

6.3.
Paroizolacja
Paroizolacje wykonuje się z materiałów
o dużym oporze dyfuzyjnym:
• mas asfaltowych, farb, lakierów – izola
cje powłokowe,
• z pap, folii, tworzyw sztucznych – izola
cje warstwowe.
O wyborze rodzaju paroizolacji, materia
łów, z których będzie wykonana, ilości
warstw decyduje projektant w oparciu
o wymagania norm przedmiotowych, pla
nowane eksploatacyjne warunki cieplno
-wilgotnościowe pomieszczeń lub dane
dostarczone przez użytkownika budynku.

6.4.

Wentylacja
i odpowietrzanie
Aby zapobiec negatywnym skutkom aku
mulacji pary wodnej w przegrodzie, należy
stworzyć odpowiedni system wentylacji.
W tym celu, konstruując przegrodę bądź
całą konstrukcję dachu, należy nad war
stwą izolacji cieplnej utworzyć szczeliny
wentylacyjne i połączyć je z powietrzem
zewnętrznym poprzez system wlotów

i wylotów (nawiew i wywiew) umożliwia
jący wymianę powietrza.
W wypadku płaskich dachów z zawilgoco
ną termoizolacją i starymi warstwami hy
droizolacyjnymi należy zastosować jeden
z wcześniej opisanych systemów wenty
lacji podłoża papowego (patrz rozdział 2.3
„Zasady wentylacji pokrycia papowego”).

6.5.

Wentylacja
w stropodachach
wentylowanych
Wentylacja polega na tym, że „wpom
powywane” (parcie wiatru) przez otwory
wlotowe powietrze wchłania parę wodną
i zostaje usunięte przez otwory wylotowe
na zewnątrz. W okresie letnim szczeliny
wentylacyjne, umożliwiając ruch powietrza
pod pokryciem dachowym, wyprowadzają
nagrzane powietrze, a tym samym redu
kują temperaturę dachu. Silne parcie wia
tru na przegrodę sprzyja dobrej wentylacji.
Wraz ze wzrostem parcia wiatru następu
je bowiem szybszy przepływ strumienia
powietrza. Sprawność wentylacji zależy
w znacznej mierze od systemu wlotów
i wylotów, tj:

• kształtu i powierzchni ich przekrojów,
• wzajemnego usytuowania w budynku.
Aby system wentylacji działał popraw
nie, powierzchnia otworów wlotowych
w iewnych) musi równoważyć lub
(na
przekraczać powierzchnię otworów wy
lotowych (wywiewnych). Poprawnie skon
struowany system wentylacyjny dachów
wykorzystuje zasadę unoszenia się cie
płego powietrza. Jeżeli kierunek prze
pływu strumienia powietrza jest zgodny
z linią spadku dachu, to wówczas oprócz
parcia wiatru wytwarza się ciąg grawita
cyjny. Ułatwia on ruch powietrza, nawet
przy bezwietrznej pogodzie. Wg polskich
wytycznych powierzchnia otworów wen
tylacyjnych powinna wynosić nie mniej
niż 1/1000 powierzchni stropodachu. Dla
porównania w USA wymagane jest, aby
powierzchnia otworów wentylacyjnych
(naw iewnych i wywiewnych) wynosiła
min. 1/150 powierzchni stropu poddasza.
W budynkach, które posiadają paroizola
cję, min. wynosi 1/300 powierzchni stropu.

Poniższe zasady powinny zostać uwzględnione
podczas projektowania dachów:
1. Paroizolację należy umieszczać od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej,
a więc pod materiałem termoizolacyjnym.
2. Należy tak dobierać grubość izolacji cieplnej, aby paroizolacja była usytuowana
poniżej temperatury punktu rosy, co zapobiega kondensacji pary wodnej przed
i na warstwie paroizolacji.
Powyższą zasadę stosuje się również przy docieplaniu istniejących dachów. Rolę
paroizolacji może spełnić tutaj istniejące pokrycie papowe (często kilka warstw).
Docieplenie powinno mieć taką grubość, aby temperatura na warstwach papo
wych starego pokrycia była wyższa od temperatury punktu rosy. Temperaturę
punktu rosy ustala się dla danej przegrody w oparciu o temperaturę i wilgotność
względną powietrza w pomieszczeniach.
3. W pomieszczeniach o dużej wilgotności względnej należy projektować prze
grody ciężkie o dużej zdolności akumulowania pary wodnej.
4. Do wykonywania paroizolacji stosuje się papy:
• zgrzewalne asfaltowe i polimerowoasfaltowe, (np. HYDROBIT V60 S30
Szybki Profil® SBS, EXTRADACH BAZA 4.0 Szybki Profil® SBS),
•a
 sfaltowe z folią aluminiową (np. PLASTER AL, FOALBIT AL S40).
Szerokość zakładów pap powinna wynosić min. 10 cm.
Paroizolacja powinna zostać wyprowadzona na powierzchnie pionowe powyżej
poziomu izolacji termicznej.
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6.6.

Wentylacja
w stropodachach pełnych
Przy wykonywaniu pokryć dachowych na niektórych stropodachach
pełnych (niewentylowanych) należy
przewidzieć odpowietrzanie stropodachu.
Przyjmuje się konieczność umieszczania
układu odpowietrzającego w stropoda
chach pełnych nad pomieszczeniami
o ciśnieniu pary wodnej powyżej 1400 Pa.
Odpowietrzanie zapobiega wytwarzaniu
się ciśnienia pod papą, a tym samym
tworzeniu się pęcherzy. Rolę warstwy
odp ow ietrzającej pełni papa wentyla
cyjna perforowana PP-50/700, lub papy
z rodziny WENTYLACJA Systemu Szybki
Syntan® SBS, które umożliwiają wyrów
nanie ciśnień pod pokryciem papowym.
Na papie perforowanej umieszczane są

kominki wentylacyjne (średnio1 kominek
na 40 m2-60 m2 dachu, w wypadku sto
sowania Systemu Szybki Syntan® SBS
jeden kominek przypada na 150-200 m2
powierzchni dachu). W okresie wystę
powania na dachu wysokich temperatur
(nasłonecznienie) kominki odprowadza
ją wilgoć ze stropodachu na zewnątrz,
a w okresie niskich temperatur przez
kominki zostaje zasysane pod warstwy
papowe suche powietrze. W przypad
ku projektowania stropodachu lekkiego,
niewentylowanego w obiekcie, gdzie za
chodzi możliwość znacznej kondensacji
pary wodnej, należy zadbać o to, aby
opór dyfuzyjny paroizolacji był równy lub
większy od oporu dyfuzyjnego pokrycia.
Można to osiągnąć poprzez stosowanie
coraz skuteczniejszych warstw paroizo

07.
Okresy gwarancyjne na papy
i systemy hydroizolacyjne
produkcji ICOPAL

Rejestracja Pisemnej imiennej Gwarancji
Jakości na produkty papowe ICOPAL
Sp. z o. o. oraz układy hydroizolacyjne zło
żone z pap i mas bitumicznych odbywa
się za pośrednictwem strony internetowej
www.gwarancje.icopal.pl
Po zakupie materiału rejestracja gwarancji
powinna nastapić przed upływem 45 dni
od daty wystawienia faktury. Szczegółowe
informacje dotyczące systemu gwarancyj
nego zamieszczone są na
www.gwarancje.icopal.pl
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lacji lub poprzez zmniejszenie oporu dy
fuzyjnego warstw pokrycia. Przykładem
rozwiązania bezpiecznego jest zastoso
wanie paroizolacji o średnim oporze dyfu
zyjnym (np. folii polietylenowej o wysokiej
gęstości) i pokrycia dachu mocowanego
mechanicznie (pomiędzy izolacją termicz
ną a pokryciem znajduje się przestrzeń na
rozprężenie skondensowanej zimą wilgo
ci). Zastosowanie kominków wentylacyj
nych w pokryciu zmniejsza opór dyfuzyjny
i pozwala na odparowanie wilgoci spod
pokrycia. Pokrycie typu odpowietrzane
go można stosować bez ograniczeń na
budynkach o wysokości do 25 m zlokali
zowanych w I strefie obciążenia wiatrem.

7.1.

Okresy gwarancyjne
na produkty papowe

Nazwa handlowa wyrobu

Długość okresu gwarancji w latach

PAPY MODYFIKOWANE SBS WIERZCHNIEGO KRYCIA W TECHNOLOGII SZYBKI PROFIL® SBS
Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil® SBS

25

Polbit Top 5,2 Szybki Profil® SBS

18

Extradach Top 5,2 Szybki Profil® SBS, Extradach 3D Design 1 Top 5,2, Graviflex 5,2 SBS/Green Roof

15

Alfa Top 5,0 Szybki Profil® SBS, Zdunbit WF Szybki Profil® SBS, Silesia WF Szybki Profil® SBS,
Icopal PA Top 45 ww Speed Profil® SBS

12

Junior Top 4,2 Szybki Profil® SBS, Graviflex 4,2 SBS/Green Roof, Beta Szybki Profil® Top 4,
Primadach WF, Elastobit ST H, Icopal Top PYE PV250 S 5,2ww Szybki Profil® SBS,
Icopal Top PYE PV250 S 5,2ww ST Szybki Profil® SBS, NOVIPRO Top PYE PV250 S5,2 Szybki Profil® SBS,
Icopal Top PYE PV250 S 5,2www ST Szybki Profil® SBS, Icopal Top PYE PV250 S 5,2www Szybki Profil® SBS,
Icopal Top PYE PV250 S 5,2w ST Szybki Profil® SBS, Icopal Top PYE PV250 S 5,2s ST Szybki Profil® SBS,
Icopal Top PYE PV250 S 5,2s Szybki Profil® SBS

10

Icopal PA Top 40 Speed Profile® SBS

7

PAPY MODYFIKOWANE SBS WIERZCHNIEGO KRYCIA ( Z SYSTEMEM WENTYLACJI ) W TECHNOLOGII SZYBKI SYNTAN® SBS
Termik Top 5,2 Szybki Syntan® SBS

18

Termik Top 5,0 Szybki Syntan® SBS

12

Termik Top 5w Szybki Syntan® SBS, Termik Top 5s Szybki Syntan® SBS

10

REMONT W-PYE PV200 S40H Szybki Syntan® SBS / RENOVATION W-PYE PV200 S40H Speed Syntan® SBS

5

PAPY MODYFIKOWANE SBS DO MOCOWANIA MECHANICZNEGO I SPECJALNE
MONODACH WM

15

VIVADACH PM, MEMBRANA PM PLUS, PLASTER-P180/2000, MONOLight

10

PAPY ZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA
GLASBIT G200 S42H, HYDROBIT V60 S42H Szybki Profil® SBS,
HYDROBIT V60 S37H, V60 S35H Szybki Profil® SBS

5

V60 S28H Szybki Profil® SBS

3

PAPY MODYFIKOWANE SBS PODKŁADOWE W TECHNOLOGII SZYBKI PROFIL® SBS
Polbit Baza 5,0 Szybki Profil® SBS

18

Extradach Baza 4,0 Szybki Profil® SBS, Icopal P Base 35 ww Speed Profil® SBS

12

Junior Baza 3,0 Szybki Profil® SBS, OMEGA SZYBKI PROFIL® BAZA 3, ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL® SBS,
SILESIA PF, ELASTOBIT ST, PRIMADACH PF, BALTBIT PF 160

10

Baza PYE PV 250 S4 Szybki Profil® SBS, Baza PYE PV 250 S4,0w Szybki Profil® SBS,
Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS, NOVIPRO G200 S40 Szybki Profil® OX,
Icopal P Base 30 Speed Profil® SBS

5

PAPY ZGRZEWALNE PODKŁADOWE
HYDROBIT V60 S30 Szybki Profil® SBS, V60 S24 SZYBKI PROFIL® SBS,
Novi Pro V60 S24 SZYBKI PROFIL® SBS

3

Instrukc ja ukł adania pap

61

7.2.
Okresy gwarancyjne

na układy hydroizolacyjne
papowe
Rekomendowany układ hydroizolacyjno-wentylacyjny w technologii Szybki Syntan® SBS – układ technologiczny jednowarstwowy.
Długość okresu gwarancji w latach

Nazwa handlowa wyrobu

Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny:
1. środek gruntujący Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS +
2. Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS +
3. Silver Primer ® Szybki Lakier SBS

Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny:
1. środek gruntujący Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS +
2. Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS

Extra Wentylacja Top 5,2
Szybki Syntan® SBS

Nazwa handlowa wyrobu
Papa typu Termik w technologii
Szybki Syntan® SBS

Długość okresu gwarancji w latach

27

30

Długość okresu gwarancji w latach

Długość okresu gwarancji w latach
Bitumiczny układ hydroizolacyjny:
1. środek gruntujący Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS +
2. papa typu Termik w technologii Szybki Syntan® SBS +
3. Silver Primer ® Szybki Lakier SBS

Bitumiczny układ hydroizolacyjny:
1. środek gruntujący Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS +
2. papa typu Termik w technologii Szybki Syntan® SBS

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SYSTEMEM WENTYLACJI TYPU SZYBKI SYNTAN® SBS
Termik Top 5w
Szybki Syntan® SBS

13

16

Termik Top 5s
Szybki Syntan® SBS

13

16

Termik Top 5,0
Szybki Syntan® SBS

15

18

Termik Top 5,2
Szybki Syntan® SBS

21

24

Rekomendowany układ hydroizolacyjno-wentylacyjny w technologii Szybki Syntan® SBS – układ technologiczny dwuwarstwowy z papami wierzchniego krycia Szybki Profil® SBS.
Długość okresu gwarancji w latach

Długość okresu gwarancji w latach

Nazwa handlowa
wyrobu
Papa wierzchniego
krycia w technologii
Szybki Profil® SBS

Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny:
1. środek gruntujący Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS +
2. warstwa podkładowa – Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan® SBS +
3. papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil® SBS

Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny:
1. środek gruntujący Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS+
2. warstwa podkładowa – Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan® SBS +
3. p
 apa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profi® SBS +
4. Silver Primer ® Szybki Lakier SBS

Junior Top 4,2
Szybki Profil® SBS

25

30

Extradach Top 5,2
Szybki Profil® SBS

30

35

Polbit Extra Top 5,6
Szybki Profil® SBS

40

45

Rekomendowany układ hydroizolacyjny mocowany mechanicznie – układ technologiczny dwuwarstwowy z papami
wierzchniego krycia Szybki Profil® SBS.
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Długość okresu gwarancji w latach

Długość okresu gwarancji w latach

Bitumiczny układ hydroizolacyjny

na układ podstawowy

na układ podstawowy +
Silver Primer ® Szybki Lakier SBS

Membrana PM Plus + Junior Top 4,2 Szybki Profil® SBS

15

18

Glasbit G200S40 + Extradach Top 5,2 Szybki Profil® SBS

15

18
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08.

ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rozwiązanie rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

ROZWIĄZANIA POKRYĆ
DACHOWYCH ICOPAL Sp. z o.o.
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 15 lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

Rys. 1.

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy
mocowanej mechanicznie Monodach WM
na podłożu betonowym, docieplone wełną mineralną.
na podłożu betonowym

łącznik mechaniczny
papa do pokryć jednowarstwowych, mocowana mechanicznie np. Monodach WM
wełna mineralna twarda
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
warstwa spadkowa z gładzi cementowej o nachyleniu min. 3%
R

R

konstrukcja żelbetowa

120 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
www.itb.pl

Pokrycie jednowarstwowez zastosowaniem papy:
mocowanej
mechanicznie
Monodach WM
Rozwiązanie posiada
Klasyfikację odporności
dachu na ogień zewnętrzny
B (t1)na
wydaną
przez Zakład
Badań Ogniowych ITB.
podłożu
betonowym,
docieplone wełną mineralną
Roof

15 lat
Rys.
1

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

na hydroizolacyjność pokrycia
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
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ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rozwiązanie rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Rys. 2. REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010
Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:

• podkładowej, mocowanej mechanicznie: Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS
IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
• wPISEMNA
ierzchniego
krycia, zgrzewalnej: Extradach Top 5,2 Szybki Profil® SBS
na hydroizolacyjność pokrycia: 15 lat
na
podłożu
betonowym,
docieplone wełną mineralną.
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

na podłożu betonowym

łącznik mechaniczny
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
papa podkładowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
R

R

wełna mineralna twarda
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
warstwa spadkowa z gładzi cementowej o nachyleniu min. 1%
R

R

konstrukcja żelbetowa
Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę
szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę
długości rolki.

min 100 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
www.itb.pl

15 lat

Pokrycie dwuwarstwowez zastosowaniem pap:
na hydroizolacyjność pokrycia
mocowanej
Rozwiązanie posiadamechanicznie
Klasyfikację odporności Glasbit
dachu na ogień G200
zewnętrzny S40 Szybki Profil SBS
B oraz
(t1) wydanązgrzewalnej
przez Zakład Badań Ogniowych
ITB.
Extradach
Top 5,2 Szybki Profil SBS
na podłożu betonowym, docieplone wełną mineralną
R

Rys.
2

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

R

Roof
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Rozwiązanie rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

Rys. 3.
PISEMNA IMIENNA
GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
Pokrycie
jednowarstwowe
z zastosowaniem papy:
na hydroizolacyjność pokrycia: ustalana indywidualnie

• po
mocowanej
FireSmart
Solo®Icopal
systemu Icopal Fire Protection,
kontakcie z mechanicznie:
Zespołem Sprzedaży
Projektowej
na podłożu betonowym, docieplone Icopal Roof EPS, zabezpieczone lakierem
Silver Primer® Szybki Lakier SBS.
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

Rozwiązanie posiada odporność ogniową REI 15
Szczegóły: Zespół Sprzedaży Projektowej Icopal

na podłożu betonowym

łącznik mechaniczny
lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
papa wierzchniego krycia, mocowana mechanicznie FireSmart Solo
R

R

przekładka ochronna z papy o szer. min. 33 cm
welon szklany
styropian ICOPAL ROOF EPS
welon szklany
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS lub folia PE
R

warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS (tylko dla paroizolacji bitumicznej)
R

warstwa spadkowa z gładzi cementowej o nachyleniu min. 3%
konstrukcja żelbetowa

min 330 mm
min 120 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Pokrycie jednowarstwowe
z zastosowaniem papy:
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
na hydroizolacyjność
mocowanej
mechanicznieFireSmart
Solo pokrycia
www.itb.pl
systemu Icopal Fire Protection
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny
podłozu
betonowym,
ICOPAL ROOF EPS
B na
(t1) wydaną
przez Zakład
Badań Ogniowych ITB. docieplone
zabezpieczoneSilver Primer Szybki Lakier SBS
Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp.
z o.o.
R

ustalana indywidualnie po kontakcie
z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal

Roof

R

Rozwiązanie posiada
odporność ogniową
REI 15.
Szczegóły:
Zespół Sprzedaży
Projektowej Icopal

Rys.
3
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Rozwiązanie rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010
PISEMNA
Rys.
4. IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 15 lat

Pokrycie
Szczegóły nadwuwarstwowe
www.gwarancje.icopal.pl z zastosowaniem pap:
• podkładowej, mocowanej mechanicznie: Membrana PM Plus,
Rozwiązanie posiada
Klasyfikację
odporności
• wierzchniego
krycia,
zgrzewalnej:
Juniordachu
Top 4,2 Szybki Profil® SBS
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
na
podłożu
betonowym,
docieplone styropianem Icopal Roof EPS.
Badań
Ogniowych
ITB

na podłożu betonowym

łącznik mechaniczny
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Junior Top 4,2 Szybki Profil SBS
R

papa podkładowa, mocowana mechanicznie Membrana PM Plus
przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm
styropian Icopal Roof EPS
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
warstwa spadkowa z gładzi cementowej o nachyleniu min. 1%
R

R

konstrukcja żelbetowa
Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę
szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę
długości rolki.

min 330 mm
min 100 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Pokrycie dwuwarstwowe
z zastosowaniem pap:
Instytutu Techniki Budowlanej
lat
w Warszawie
mocowanej mechanicznie
Membrana PMPlus oraz
www.itb.pl
zgrzewalnej Junior Top 4,2 Szybki Profil SBS na hydroizolacyjność pokrycia
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny
nawydaną
podłożu
.
B (t1)
przez Zakładbetonowym,
Badań Ogniowych ITB. docieploneIcopal Roof EPS

15 Rys.

R

4

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

Roof
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ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rozwiązanie rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Rys. 5. REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010
Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy
• wierzchniego krycia, aktywowanej termicznie
Termik Top 5,2 Szybki Syntan® SBS na podłożu betonowym,
PISEMNA
IMIENNA
docieplone
płytąGWARANCJA
warstwowąJAKOŚCI
PSK. ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 21 lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

na podłożu betonowym
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

UWAGA: Papy wchodzącej w skład płyty warstwowej
PSK nie wlicza się do warstw hydroizolacyjnych
pokrycia dachowego.

papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie
Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS
płyta warstwowa PSK (laminowana papą)
R

klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS lub klej poliuretanowy Teroson TK395
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
warstwa spadkowa z gładzi cementowej o nachyleniu min. 3%
R

R

R

konstrukcja żelbetowa

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
www.itb.pl

UWAGA: papy wcho
dzącej w skład płyty
warstwowej PSK nie
wlicza się do warstw
R
hydroizolacyjnych
pokrycia dachowego.

21 lat

Rys.
5

Pokrycie jednowarstwowez zastosowaniem papy
hydroizolacyjność pokrycia
aktywowanej
termicznie
Termik
Top
5,2 Szybki Syntan naSBS
Rozwiązanie posiada Klasyfikację
odporności
dachu na ogień
zewnętrzny
B (t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.
na
podłożu betonowym, docieplone płytą warstwową PSK
Roof

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
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ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rys.Rozwiązanie
6.
rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
PokrycieREKOMENDACJA
jednowarstwowe
z zastosowaniem
papy
TECHNICZNA
ITB RT ITB-1170/2010
• mocowanej mechanicznie: MONOLight na podłożu
z blachy trapezowej, docieplone wełną mineralną, zabezpieczone
®
lakierem
Primer
Szybki JAKOŚCI
Lakier SBS.
PISEMNASilver
IMIENNA
GWARANCJA
ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 13 lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

na podłożu z blachy trapezowej

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

łącznik mechaniczny
lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
papa do pokryć jednowarstwowych, mocowana mechanicznie MONOLight
R

wełna mineralna twarda
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
R

blacha trapezowa

120 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
www.itb.pl

13
Rys.
6

lat
Pokrycie jednowarstwowez zastosowaniem papy:
mocowanej mechanicznieMONOLight
na hydroizolacyjność pokrycia
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny
naB podłożu
z
blachy
trapezowej,
docieplone
wełną
mineralną
(t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.
zabezpieczoneSilver Primer Szybki Lakier SBS
Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
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ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rozwiązanie rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Rys. 7. REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010
Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:

• podkładowej, mocowanej mechanicznie: Membrana PM Plus,
• wierzchniego krycia, zgrzewalnej: Junior Top 4,2 Szybki Profil® SBS na podłożu z blachy trapezowej,
docieplone wełną mineralną, zabezpieczone lakierem Silver Primer® Szybki Lakier SBS.
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 18 lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

na podłożu z blachy trapezowej

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

łącznik mechaniczny
lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Junior Top 4,2 Szybki Profil SBS
R

R

papa podkładowa, mocowana mechanicznie Membrana PM Plus
wełna mineralna
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
R

R

blacha trapezowa
Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę
szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę
długości rolki.

min 100 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pokrycie dwuwarstwowe
z zastosowaniem pap:
Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
lat
podkładowej, mocowanej
Membrana PM Plus
w Warszawie mechanicznie
www.itb.pl
oraz zgrzewalnejJUNIOR Top 4,2 Szybki Profil SBS
na hydroizolacyjność pokrycia
posiada
dachu na ogień
zewnętrzny
naRozwiązanie
podłożu
z Klasyfikację
blachyodporności
trapezowej,
docieplone
wełną mineralną
B (t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.
zabezpieczone lakieremSilver Primer Szybki Lakier SBS
R

18Rys.
7

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

Roof

R

Instrukc ja ukł adania pap

69

ROZWIĄZANIA
POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rys.
8.
Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap
zgrzewalnych
systemu Icopal
Fire Protection:
Rozwiązanie rekomendowane
przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie
• podkładowej,
mocowanej mechanicznie:
FireSmart Duo
Szybki Profil® SBS,
REKOMENDACJA
TECHNICZNA
ITBBaza
RT4,0ITB-1170/2010
• wierzchniego krycia, zgrzewalnej: FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Profil® SBS oraz
• s yntetycznej paroizolacji samoklejącej Icopal Monarflex Reflex V-TEK PES SA
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na
podłożu z blachy
trapezowej,
docieplone
wełną mineralną.
na hydroizolacyjność
pokrycia:
ustalana
indywidualnie
po kontakcie z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

na podłożu z blachy trapezowej

Rozwiązanie posiada odporność ogniową REI 15
Szczegóły: Zespół Sprzedaży Projektowej Icopal

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Profil SBS
papa podkładowa FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Profil SBS, zgrzewana do położa
R

R

wełna mineralna twarda laminowana masą bitumiczną
klej poliuretanowy ICOPAL TEROKAL TK 395 (pianka niskoprężna)
wełna mineralna twarda
klej poliuretanowy ICOPAL TEROKAL TK 395 (pianka niskoprężna)
wełna mineralna twarda - warstwa spadkowa
klej poliuretanowy ICOPAL TEROKAL TK 395 (pianka niskoprężna)
paroizolacja syntetyczna, samoklejąca ICOPAL MONARFLEX Reflex V-Tek PES SA
blacha trapezowa
Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę
szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę
długości rolki.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Instytutu Techniki Budowlanej
Pokrycie dwuwarstwowe
z zastosowaniem
w Warszawie
na hydroizolacyjność pokrycia
pap zgrzewalnych
www.itb.pl systemu Icopal Fire Protection:
FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Profil SBS
oraz
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny
B (t1) wydaną
przez Zakład Badań
Ogniowych
FireSmart
Duo
TopITB.5,0 Szybki Profil SBS
oraz
syntetycznej paroizolacji samoklejącej
ICOPAL
MONARFLEX
Reflex V-Tek PES SA
Instrukc
ja ukł adania
pap
70
na podłożu z blachy trapezowej, docieplone wełną mineralną
ustalana indywidualnie po kontakcie
zR Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal

R

Roof

Rozwiązanie posiada
odporność ogniową
REI 15.
Szczegóły:
Zespół Sprzedaży
Projektowej Icopal

Rys.
8

ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rys.
9.
Rozwiązanie
rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
REKOMENDACJA
TECHNICZNA
ITB RT ITB-1170/2010
Pokrycie
jednowarstwowe
z zastosowaniem
papy

• wierzchniego krycia, mocowanej mechanicznie FireSmart Solo® systemu Icopal Fire Protection
na podłożu z blachy trapezowej, docieplone Icopal Roof EPS.
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: ustalana indywidualnie
po kontakcie z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

na podłożu z blachy trapezowej

łącznik mechaniczny
papa wierzchniego krycia, mocowana mechanicznie FireSmart Solo

R

przekładka ochronna z papy o szer. min. 33 cm
welon szklany
styropian Icopal Roof EPS
welon szklany
paroizolacja bitumiczna Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS lub folia PE
R

blacha trapezowa

min 330 mm
min 120 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
www.itb.pl

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Pokrycie jednowarstwowez zastosowaniem papy: na hydroizolacyjność pokrycia
mocowanej mechanicznieFireSmart Solo
Rozwiązanie posiada Klasyfikację
odporności
dachu na ogień
systemu
Icopal
Firezewnętrzny
Protection
B (t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.
na podłożu z blachy trapezowej,
docieploneIcopal Roof EPS
Roof

R

ustalana indywidualnie po kontakcie
z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal

Rys.
9
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ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rys.
10.
Rozwiązanie
rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Pokrycie
dwuwarstwowe
z zastosowaniem
pap:
REKOMENDACJA
TECHNICZNA
ITB RT ITB-1170/2010

• podkładowej, mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS,
• wierzchniego krycia, zgrzewalnej: Extradach Top 5,2 Szybki Profil® SBS na podłożu z blachy trapezowej,
docieplone Icopal Roof EPS, zabezpieczone lakierem Silver Primer® Szybki Lakier SBS.

PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 18 lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

na podłożu z blachy trapezowej

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

łącznik mechaniczny
lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
R

R

papa podkładowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
R

przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm
styropian Icopal Roof EPS
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS lub folia PE
warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
blacha trapezowa
R

R

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę
szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę
długości rolki.

min 330 mm
min 100 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pokrycie dwuwarstwowe
z zastosowaniem pap:
Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
mocowanej mechanicznie
Glasbit G200 S40Szybki Profil SBS lat
w Warszawie
www.itb.pl
oraz zgrzewalnejExtradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
na hydroizolacyjność pokrycia
Rozwiązanie posiada Klasyfikację
odpornościz
dachu
na ogień zewnętrzny
na
podłożu
blachy
trapezowej,
B (t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.
docieplone styropianemIcopal Roof EPS
zabezpieczoneSilver Primer Szybki Lakier SBS
R

R

18

Rys.
10

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
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Rys.ROZWIĄZANIA
11.
POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy

®
• wierzchniego
kryciarekomendowane
zgrzewalnej FireSmart
Solo
systemu
Icopal Fire
Protectionw Warszawie
Rozwiązanie
przez
Instytut
Techniki
Budowlanej
na podłożu z blachy trapezowej, docieplonej płytą warstwową PSK.

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

na podłożu z blachy trapezowej
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: ustalana indywidualnie
po kontakcie z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Solo

R

płyta warstwowa PSK (laminowana papą)
klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS lub klej poliuretanowy Teroson TK 395
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntująca Siplast Primer Szybki Grunt SBS
R

R

R

blacha trapezowa

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
www.itb.pl

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

na hydroizolacyjność pokrycia
ustalana indywidualnie po kontakcie
z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal

Pokrycie jednowarstwowez zastosowaniem papy:
zgrzewalnej, wierzchniego kryciaFireSmart Solo
systemu Icopal Fire Protection
Instrukc ja ukł adania pap
na podłożu z blachy trapezowej,

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny
B Roof(t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.

R

Rys.
11

73

ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rys.
12.
Rozwiązanie
rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Pokrycie
dwuwarstwowe
z zastosowaniem
pap:
REKOMENDACJA
TECHNICZNA
ITB RT ITB-1170/2010

• podkładowej, mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS,
• wierzchniego krycia, zgrzewalnej: Extradach Top 5,2 Szybki Profil® SBS na podłożu z blachy trapezowej,
docieplone Icopal Roof EPS, zabezpieczone lakierem Silver Primer® Szybki Lakier SBS.

PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 18 lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

na podłożu z blachy trapezowej

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

łącznik mechaniczny
lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
R

R

papa podkładowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
R

przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm
styropian Icopal Roof EPS
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS lub folia PE
warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
blacha trapezowa
R

R

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę
szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę
długości rolki.

min 330 mm
min 100 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pokrycie dwuwarstwowe
z zastosowaniem pap:
Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
lat
mocowanej mechanicznie
Glasbit G200 S40Szybki Profil SBS
w Warszawie
www.itb.pl
oraz zgrzewalnejExtradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
na hydroizolacyjność pokrycia
Rozwiązanie posiada na
Klasyfikację
odporności
dachu
na ogieńtrapezowej,
zewnętrzny
podłożu
z
blachy
B (t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.
docieplone styropianemIcopal Roof EPS
zabezpieczoneSilver Primer Szybki Lakier SBS
R

R

18

Rys.
10

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
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Rys.
13.
ROZWIĄZANIA
POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy

®
• wierzchniego
krycia
zgrzewalnej FireSmart
systemu
IcopalBudowlanej
Fire Protection
Rozwiązanie
rekomendowane
przezSolo
Instytut
Techniki
w Warszawie
na podłożu z blachy trapezowej, docieplonej płytą warstwową PSK.

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

na podłożu z blachy trapezowej
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: ustalana indywidualnie
po kontakcie z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna FireSmart Solo

R

płyta warstwowa PSK (laminowana papą)
klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS lub klej poliuretanowy Teroson TK 395
paroizolacja bitumiczna: Plaster AL lub Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntująca Siplast Primer Szybki Grunt SBS
R

R

R

blacha trapezowa

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie
www.itb.pl

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

na hydroizolacyjność pokrycia
ustalana indywidualnie po kontakcie
z Zespołem Sprzedaży Projektowej Icopal

Pokrycie jednowarstwowez zastosowaniem papy:
zgrzewalnej, wierzchniego kryciaFireSmart Solo
systemu Icopal Fire Protection
Instrukc ja ukł adania pap
na podłożu z blachy trapezowej,

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny
B Roof(t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.

R

Rys.
11
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ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.

Rys. 14.

Pokrycie
jednowarstwowe
z zastosowaniem
papy w Warszawie
Rozwiązanie
rekomendowane przez
Instytut Techniki Budowlanej
z dociepleniem
lub
bez,
z
użyciem
papy
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1170/2010

• wierzchniego krycia, aktywowanej termicznie: Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS
do renowacji silnie zawilgoconych istniejących pokryć papowych (z izolacją termiczną lub bez).
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
Na podłożu
ze27
starych
warstw papowych silnie zawilgoconym – układy renowacyjne
na hydroizolacyjność
pokrycia:
lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie z funkcją wentylowania podłoża
Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS
R

podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS
stare istniejące, silnie zawilgocone i zniszczone warstwy asfaltowych
pokryć papowych, klejone lepikami asfaltowymi
warstwa spadkowa z gładzi cementowej
R

konstrukcja żelbetowa stropodachu wentylowanego
konstrukcja drewniana - deski

Stare, zawilgocone, istniejące warstwy papowe
należy sperforować poprzez nawiercenie ich
wiertłem o średnicy 12 mm w ilości 10 otworów
na każdy metr kwadratowy pokrycia, w celu szybszego
odprowadzenia wilgoci ze starego pokrycia.
Przed podjęciem decyzji o sposobie naprawy
przekrycia dachowego każdorazowo zaleca się ocenę
obiektu i dostosowanie metody naprawy do istniejącego
stanu przekrycia.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Pokrycie jednowarstwowe
z zastosowaniem papy
Instytutu Techniki Budowlanej
lat
w Warszawie
wierzchniego
krycia, aktywowanej termicznie
www.itb.pl
Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS na hydroizolacyjność pokrycia
Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu na ogień zewnętrzny
do
renowacji silnie zawilgoconych, istniejących pokryć papowych,
B (t1) wydaną przez Zakład Badań Ogniowych ITB.
(z izolacją termiczną lub bez)
R

27Rys.
12

Pisemna Imienna Gwarancja Jakości
ICOPAL Sp. z o.o.

Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

Roof

76

Instrukc ja ukł adania pap

ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH ICOPAL S.A.
Rys.Rozwiązanie
15.
rekomendowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
REKOMENDACJA
TECHNICZNA
ITB RTpap:
ITB-1170/2010
Pokrycie
dwuwarstwowe
z zastosowaniem

• podkładowej, aktywowanej termicznie: Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan® SBS,
• wierzchniej, zgrzewalnej Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil® SBS do renowacji silnie
zawilgoconych
istniejących pokryć papowych (z izolacją termiczną lub bez).
PISEMNA IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL
na hydroizolacyjność pokrycia: 40 lat
Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl

Na podłożu ze starych warstw papowych silnie zawilgoconym – układy renowacyjne

Rozwiązanie posiada Klasyfikację odporności dachu
na ogień zewnętrzny Brooft1 wydaną przez Zakład
Badań Ogniowych ITB

papa wierzchniego krycia zgrzewalna Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS
R

papa podkładowa, aktywowana termicznie z funkcją wentylowania podłoża
Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS
podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS
R

R

stare istniejące, silnie zawilgocone i zniszczone warstwy asfaltowych pokryć papowych,
klejone lepikami asfaltowymi
warstwa spadkowa z gładzi cem.
konstrukcja żelbetowa
stropodachu wentylowanego
konstrukcja drewniana - deski

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę
szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę
długości rolki.

Stare, zawilgocone, istniejące warstwy papowe
należy sperforować poprzez nawiercenie ich
wiertłem o średnicy 12 mm w ilości 10 otworów
na każdy metr kwadratowy pokrycia, w celu szybszego
odprowadzenia wilgoci ze starego pokrycia.
Przed podjęciem decyzji o sposobie naprawy
przekrycia dachowego każdorazowo zaleca się ocenę
obiektu i dostosowanie metody naprawy do istniejącego
stanu przekrycia.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Icopal S.A.

Pod kontrolą
Pokrycie dwuwarstwowe
z zastosowaniem pap:
Instytutu Techniki Budowlanej
aktywowanej termicznie:
Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS lat
w Warszawie
www.itb.pl
zgrzewalnej:Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS
na hydroizolacyjność pokrycia
do renowacji silnie zawilgoconych, istniejących pokryć papowych
(z izolacją termiczną lub bez)
R

R

40 Rys.
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Szczegóły na www.gwarancje.icopal.pl
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Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169-197
98-220 Zduńska Wola
Polska

Centrala telefoniczna
tel. +48 43 823 41 11
fax +48 43 823 40 25

www.icopal.pl
www.flagowepapy.icopal.pl
www.profil.icopal.pl
www.syntan.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
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