
Ocieplenie dachu płaskiego  
zielonego / balastowego
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1 Strop masywny 6 Pas żwiru płukanego

2 Paroizolacja samoprzylepna 
ROCKFOL SK 18234 II 7 Trzy warstwy podłoża roślinnego 

(drenująca, filtrująca, wegetacyjna)

3 Ocieplenie HARDROCK MAX 
grub. 13 cm + 13 cm 8 Substrat

4 Membrana PVC 9 Warstwa roślinności

5 Dwie warstwy ochronne 
(antykorzeniowa i magazynująca)
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Klasyfikacja pomieszczeń zależnie od ich mikroklimatu

Ciśnienie pary wodnej [hPa] Klasa 
wilgotności Pomieszczenia Paroizolacja

rzeczywiste nasyconej pn

do 10
do 2,7 1 garaże, składy, sucha produkcja

paroizolacja samoprzylepna 
ROCKFOL SK 18234 II

od 2,7 do 5,4 2 biura, sale sprzedaży, sklepy
od 10 do 13 od 5,4 do 8,1 3 pokoje, mieszkania niezagęszczone
od 13 do 16 od 8,1 do 10,8 4 kuchnie, kantyny, hale sportowe
od 16 do 21

powyżej 10,8 5
umywalnie, baseny kryte, pralnie

powyżej 21 łaźnie, sauny, garbarnie, browary

Wytyczne projektowe ▼

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m2K]

Grubość ocieplenia dachu płaskiego [cm] (A) 8** 10 13 20 22 26 30

A

 –  Strefa roślin (substrat + sadzonki roślin)*
 –  Warstwa wegetacyjna (podsypki, np. żwir)*
 –  Warstwa drenażowa (filtrująco-drenująca)*
 –  Warstwa ochronna (magazynowo-antykorzeniowa)*
 –  Warstwa rozdzielająca, np. flizelina*
 – Hydroizolacja: membrana PCV, EPDM, TPO, FPO, papa*
 –  (A) HARDROCK MAX
 –  Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II*
 –  Strop żelbetowy grub. 20 cm λ = 2,5 [W/mK]

0,46 0,37 0,29 0,19 0,17 0,15 0,13

Grubość ocieplenia dachu płaskiego [cm] (A) 8** 10 13 20 22 26 30

A

 –  Warstwa żwiru płukanego*
 –  Warstwa rozdzielająca, np. flizelina*
 – Hydroizolacja: membrana PVC, EPDM, TPO, FPO, papa*
 –  (A) HARDROCK MAX
 – Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II*
 –  Strop żelbetowy grub. 20 cm λ = 2,5 [W/mK]

0,46 0,37 0,29 0,19 0,17 0,15 0,13

* w obliczeniach nie uwzględniono oporów tych warstw, traktując je jako nieistotne. ** ocieplenie w jednej warstwie

Dla właściwej ochrony przed zawilgoceniem warstw i powstaniem zagrzybienia dobieramy odpowiednią paroizolację. Wykonujemy obliczenia 
sprawdzające możliwość powstania zawilgocenia warstw i  ewentualnego zagrzybienia. Obliczenia możemy wykonać przy użyciu kalkulatora 
cieplno-wilgotnościowego ze strony www.rockwool.pl. W przypadku wystąpienia efektu kondensacji należy rozważyć zastosowanie 1 kominka 
wentylacyjnego na każde 50 m2 pokrycia, w celu umożliwienia odprowadzenia kondensatu z przegrody.

Ochrona przed zawilgoceniem warstw i zagrzybieniem

Prawidłowe warstwy dachu zielonego

Nazwa warstwy dachu zielonego  
– kolejność wg technologii układania Charakterystyka

Warstwa ochronna

Maty ochronne i gromadzące wodę, z odpornych na gnicie włókien syntetycznych, chronią pokry-
cie dachowe przed uszkodzeniami od korzeni roślin oraz są dodatkowym źródłem wilgoci i sub-
stancji odżywczych.

Folia zabezpieczająca przed korzeniami roślin chroni pokrycie dachu przed korzeniami; luźno ukła-
dane plandeki lub papy zgrzewalne.

Warstwa drenażowa

System filtracyjny uniemożliwia wymywanie cząsteczek substratu. Elementy drenażowe układa się 
na całej powierzchni. Zatrzymują one w swoich zagłębieniach część wody opadowej, także przy 
nachylonej połaci dachowej. System kanalików od spodu i specjalne otwory gwarantują dyfuzję 
pary wodnej i konieczną wentylację.

Warstwa 
wegetacyjna

Gleba dla ogrodu dachowego w celu rozwoju roślin musi mieć zachowane wartości pH, składniki 
odżywcze i przepuszczalność wody. Warstwa substratu powinna być odporna za zaprószenie ognia 
z góry i promienie cieplne. Rodzaj i grubość substratu wpływają na wzrost roślin oraz obciążenie 
statyczne dachu.

Strefa roślin Istnieją dwa podstawowe rodzaje obsadzania dachu zielonego: zieleń intensywna – krzewy, rośliny, 
małe drzewka oraz zieleń ekstensywna – trawa.
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Wytyczne wykonawcze ▼

Membrana PVC zgrzewana na zakładkę. Gotowy dach.

Przyklejenie paroizolacji samoprzylepnej ROCKFOL SK 18234 II 
do zagruntowanego podłoża betonowego.

Układanie płyt HARDROCK MAX w dwóch warstwach.
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