
Ocieplenie poddasza nieużytkowego 
na stropie masywnym

1

2

3
4

5

6

7
8

1 Dachówka lub blacha na łatach 5 Wentylowana pustka powietrzna

2 Kontrłata wzdłuż krokwi 6

MULTIROCK ROLL i UNIROCK
lub MEGAROCK PLUS 
i ROCKMIN PLUS lub TOPROCK 
SUPER i SUPERROCK grub. 
35 cm (w dwóch warstwach)

3 Membrana 
wysokoparoprzepuszczalna 7 Strop masywny

4 Krokiew 8 Gładź gipsowa

Granulat 
GRANROCK 
grub. 35 cm

Stropodachy wentylowane i poddasza
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Jedno- lub dwuwarstwowo – np. nad mieszkaniami Paroizolacja na stropie według potrzeb

Przyjmując według normy PN-B-02403:1982 temperaturę powietrza tz na zewnątrz budynku

Strefa klimatyczna I II III IV V

Temperatura tz [°C] -16 -18 -20 -22 -24

Stosując paroizolację w zależności od ciśnienia pary wodnej, patrz str. 17.

Ciśnienie pary 
wodnej [hPa] Pomieszczenia ROCKTECT Intello Climate Plus 

do 10 garaże, sale sprzedaży nie stosować
od 10 do 13 biura, pokoje mieszkalne można nie stosować

od 13 do 16 kuchnie, łazienki, WC zaleca się stosować oprócz  
stropu masywnego

od 16 do 21 umywalnie, baseny kryte należy wykonać z przekładką  
z folii aluminiowej

powyżej 21 łaźnie, sauny, garbarnie zawsze wykonywać z przekładką  
z folii aluminiowej

strop masywny

para

pomost

zima  -24 °C ≤ tz  ≤ -16 °C

połać

mostek 
liniowy

wentylowana 
przestrzeń

wlot 
powietrza

 ti  > 16 °C

wylot powietrza 
z parą

Wytyczne projektowe ▼

Ocieplenie poddasza nieużytkowego projektujemy:

Grubość ocieplenia i izolacyjność akustyczna

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2·K]

Łączna grubość d ocieplenia [cm] 18 20 23 25 27 30 35

Z płyt MULTIROCK ROLL i UNIROCK - - - 0,16 - 0,14 0,12
Z płyt MEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS - 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11
Z płyt TOPROCK SUPER i SUPERROCK 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10

Izolacyjność akustyczna ocieplenia grubości g ze stropem 
o konstrukcji płytowej lub kanałowej o masie m [kg/m2]

R’w [dB] – 60 61 62

m > 350 dla których szacunkowo (C; Ctr) = (-2, -6)

Izolacyjność akustyczna ocieplenia grubości g ze stropem 
o konstrukcji płytowej lub kanałowej o masie m [kg/m2]

R’w [dB] – 58 59 60

m < 350 dla których szacunkowo (C; Ctr) = (-2, -6)

Izolacyjność akustyczna ocieplenia grubości g ze stropem 
o konstrukcji gęstożebrowej o masie m [kg/m2]

R’w [dB] – 56 57 58

m = 300 dla których szacunkowo (C; Ctr) = (-1, -4)

Ochrona przed zawilgoceniem warstw i zagrzybieniem, np. pleśnią na powierzchni wewnętrznej

Wentylacja przestrzeni powietrznej Paroizolacja na stropie pod ociepleniem

Powierzchnia otworów do przestrzeni wentylacyjnej powinna wynosić:
 –  dla wlotów pod okapem: 0,002 powierzchni połaci dachu i mini-

mum 200 cm2 na 1 m.b. okapu,
 –  dla wylotów w kalenicy lub kratek wentylacyjnych w ścianach szczy-

towych albo wzdłuż naroży dachu kopertowego: 0,001 powierzchni 
dachu i minimum 200 cm2 na 1 m.b. kalenicy, naroża.

Na stropach masywnych nad wszystkimi pomieszczeniami mieszka-
nia oraz o ciśnieniu pary < 16 hPa nie należy stosować żadnych folii 
paroizolacyjnych, bowiem już w stropie 3,5 cm betonu o oporze dyfu-
zyjnym r = 1330 [m2·h·Pa/g] jest wystarczającą paroizolacją dla kuchni, 
łazienek i WC, gdzie ciśnienie pary wynosi 13-16 hPa. Paroizolację z folii 
aluminiowej stosować, gdy rzeczywiste ciśnienie pary wodnej > 16 hPa.

Klasa odporności ogniowej

Powyższe stropy masywne najczęściej posiadają klasę REI 60 [minut]. Zwiększenie odporności ogniowej – patrz zeszyt 8 katalogu: „Konstrukcje 
– ochrona ogniowa”.

Wytyczne wykonawcze ▼

a) Dla nowych konstrukcji połaci lub przy przekładaniu występującego 
pokrycia tylko z dachówki zawsze stosujemy na krokwiach membranę 
wysokoparoprzepuszczalną.

b) Po montażu pokrycia połaci dachowej na stropach masywnych 
wykonujemy jedno- lub dwuwarstwowe ocieplenie z  produk-
tów TOPROCK SUPER i SUPERROCK lub MEGAROCK PLUS 
i ROCKMIN PLUS lub MULTIROCK ROLL i UNIROCK.

c) Bezwzględnie unikamy chodzenia po ociepleniu.

d) Do chodzenia w  części przełazowej poddasza montujemy, jak 
na molo, drewniany pomost kontrolny lub układamy pas płyt 
HARDROCK MAX lub STEPROCK HD w miejscach produktów 
sprężystych.

e) Uwzględniamy możliwość adaptacji w  przyszłości na poddasze 
użytkowe (przełożenie pomiędzy krokwie odpowiedniej grubości 
ocieplenia, ułożonego uprzednio na stropie).

Stropodachy wentylowane i poddasza
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