
FATRAFOL-S
INSTRUKCJA  
KONSTRUKCYJNO - 
TECHNOLOGICZNA



 

 

 

 

System hydroizolacji dachów 

 

 

FATRAFOL-S 
 

 

 

INSTRUKCJA KONSTRUKCYJNO - TECHNOLOGICZNA 

 

dot. stosowania folii hydroizolacyjnych 

w pokryciach dachowych budynków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



strona 2 FATRAFOL-S System hydroizolacji dachów 

 

 

  

                                                  09/2021                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN 5415/2011 FATRAFOL-S 
 
Tytuł: Instrukcja konstrukcyjno-technologiczna dot. stosowania folii hydroizolacyjnych FATRAFOL w 

pokryciach dachowych budynków. 

Opracował: Studio izolacji 

Wydawca: FATRA, a.s., Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Republika Czeska 

Wersja: 09/2021 

Ważna od: 01-09-2021 



System hydroizolacji dachów FATRAFOL-S strona 3 

 

 

 

                                                     09/2021                                                     

 

SPIS TREŚCI: 

 

1 ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU HYDROIZOLACJI DACHÓW FATRAFOL-S .............................. 8 

1.1 ZAKRES STOSOWANIA ........................................................................................................................................................... 8 
1.2 PODZIAŁ DACHÓW W ZALEŻNOŚCI OD UMIESZCZENIA I SPOSOBU MOCOWANIA POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ .................... 9 
1.3 CHARAKTERYSTYCZNE CECHY UŻYTKOWE POKRYCIA DACHOWEGO W SYSTEMIE FATRAFOL-S ....................................... 9 
1.4 GWARANCJE ....................................................................................................................................................................... 10 

2 MATERIAŁY SYSTEMU HYDROIZOLACJI FATRAFOL-S ......................................................................................... 11 

2.1 FOLIE HYDROIZOLACYJNE FATRAFOL ............................................................................................................................. 11 
2.1.1 Produkcja folii oraz podstawowy podział asortymentu ............................................................................................. 12 
2.1.2 Odporność temperaturowa i temperatury zgrzewania ............................................................................................... 12 
2.1.3 Odporność chemiczna ................................................................................................................................................ 12 
2.1.4 Cechy wytrzymałościowe ........................................................................................................................................... 13 
2.1.5 Pakowanie, transport i magazynowanie .................................................................................................................... 13 
2.1.6 Sposób oznakowania i identyfikacja folii ................................................................................................................... 14 
2.1.7 Przepisy bezpieczeństwa ............................................................................................................................................ 15 
2.1.8 Wymagania, przepisy prawne .................................................................................................................................... 16 
2.1.9 Opis i specyfikacja techniczna poszczególnych rodzajów folii hydroizolacyjnych .................................................... 18 

2.1.9.1 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807 ......................................................................................................................................... 18 
2.1.9.2 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807/V ..................................................................................................................................... 20 
2.1.9.3 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807/G ..................................................................................................................................... 22 
2.1.9.4 Folie hydroizolacyjne FATRAFOL 810 i 810/V ............................................................................................................................ 24 
2.1.9.5 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 814 ......................................................................................................................................... 27 
2.1.9.6 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 818 ......................................................................................................................................... 29 
2.1.9.7 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 804 ......................................................................................................................................... 31 

2.2 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEMY HYDROIZOLACYJNE............................................................................................... 33 
2.2.1 Kształtka przestrzenna -  narożnik wewnętrzny ......................................................................................................... 33 
2.2.2 Kształtka przestrzenna - stożek zewnętrzny ................................................................................................................ 33 
2.2.3 Kominki wentylacyjne ................................................................................................................................................ 33 
2.2.4 Przepust kablowy - obróbka ....................................................................................................................................... 34 
2.2.5 Wpusty do odprowadzania deszczówki ...................................................................................................................... 34 
2.2.6 Wpusty odprowadzające do istniejących systemów rynnowych ................................................................................. 35 
2.2.7 Rzygacze i przelewy bezpieczeństwa .......................................................................................................................... 35 
2.2.8 Kształtki ..................................................................................................................................................................... 35 
2.2.9 Profil „A” Novoplast 1871 ........................................................................................................................................ 35 
2.2.10 Powlekane elementy montażowe ................................................................................................................................ 36 
2.2.11 Kształtka płaska – łatka ............................................................................................................................................. 36 
2.2.12 Kształtka płaska – kołnierz ........................................................................................................................................ 36 
2.2.13 Wytłaczany sznur NP1871 ......................................................................................................................................... 36 
2.2.14 Masa zalewowa Z-01 ................................................................................................................................................. 37 
2.2.15 Rozcieńczalnik L-494 ................................................................................................................................................. 37 
2.2.16 Środek czyszczący TW do folii PVC P ....................................................................................................................... 37 
2.2.17 Uszczelniacz poliuretanowy FATRAPUR PU 25 ....................................................................................................... 38 
2.2.18 Uszczelniacz polimerowy ........................................................................................................................................... 38 
2.2.19 Ciekłe produkty hydroizolacyjne ................................................................................................................................ 38 

2.2.19.1 Triflex ProDetail ........................................................................................................................................................................... 38 
2.2.19.2 Triflex ProFibre ............................................................................................................................................................................ 39 

2.2.20 Profile z blachy powlekanej FATRANYL PVC ........................................................................................................... 40 
2.3 MATERIAŁY POMOCNICZE .................................................................................................................................................. 43 

2.3.1 Folie paroizolacyjne .................................................................................................................................................. 44 
2.3.1.1 Folia paroizolacyjna z PE FATRAPAR 150, 200 ........................................................................................................................... 44 
2.3.1.2 Folia izolująca pary bitumiczne ...................................................................................................................................................... 44 

2.3.2 Izolacje termiczne ...................................................................................................................................................... 45 
2.3.2.1 Izolacja termiczna z włókien mineralnych ...................................................................................................................................... 45 
2.3.2.2 Styropian (EPS) .............................................................................................................................................................................. 46 
2.3.2.3 Styropian ekstrudowany (XPS) ....................................................................................................................................................... 47 
2.3.2.4 Płyty izolacyjne z poliizocyjanuranu (PIR) ..................................................................................................................................... 47 



strona 4 FATRAFOL-S System hydroizolacji dachów 

 

 

  

                                                  09/2021                                                                   

2.3.3 Włókniny oddzielające i ochronne ............................................................................................................................. 48 
2.3.3.1 Włóknina separacyjna ..................................................................................................................................................................... 48 
2.3.3.2 Płyty separacyjne i przewodzące .................................................................................................................................................... 48 
2.3.3.3 Włóknina szklana ............................................................................................................................................................................ 49 

2.3.4 Elementy mocowania mechanicznego do folii hydroizolacyjnych ............................................................................. 49 
2.3.5 Kleje ........................................................................................................................................................................... 51 

2.3.5.1 Kleje poliuretanowe rozprężne do systemów klejonych ................................................................................................................. 51 
2.3.5.1.1 FATRAFIX TI ..................................................................................................................................................................... 51 
2.3.5.1.2 FATRAFIX FM ................................................................................................................................................................... 51 

2.3.5.2 Kleje poliuretanowe rozprężne do systemów klejonych ................................................................................................................. 52 
2.3.5.2.1 FATRAFIX PVC ................................................................................................................................................................. 52 

2.3.5.3 Środki czyszczące FATRAFIX ....................................................................................................................................................... 53 
2.3.5.3.1 Środek czyszczący FATRAFIX AC .................................................................................................................................... 53 

2.3.6 Warstwa odsączająca................................................................................................................................................. 53 
2.3.6.1 Drenaż wnękowy i folie hydroakumulacyjne .................................................................................................................................. 53 
2.3.6.2 Włóknina drenażowa i hydroakumulacyjna .................................................................................................................................... 54 
2.3.6.3 Hydrofilowa wełna mineralna ......................................................................................................................................................... 54 
2.3.6.4 Folia drenażowa Petexdren ............................................................................................................................................................. 54 

2.3.7 Inne ............................................................................................................................................................................ 55 
2.3.7.1 Listwa separacyjna .......................................................................................................................................................................... 55 
2.3.7.2 Wsporniki instalacji odgromowej ................................................................................................................................................... 55 
2.3.7.3 Łapacz śnieżny ................................................................................................................................................................................ 56 
2.3.7.4 Podkładki pod płytki ....................................................................................................................................................................... 56 
2.3.7.5 System zabezpieczający przed upadkiem........................................................................................................................................ 56 
2.3.7.6 Taśma butylokauczukowa ............................................................................................................................................................... 57 
2.3.7.7 Masa wyrównująca do dachów płaskich ......................................................................................................................................... 57 

3 PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCYJNE ............................................................................................................... 58 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTU DACHU .................................................................................................................... 58 
3.2 STRUKTURA PODŁOŻA ........................................................................................................................................................ 59 

3.2.1 Wymagania dla podłoża nowych pokryć dachowych ................................................................................................. 59 
3.2.2 Wymagania dla podłoża remontowanych dachów ..................................................................................................... 60 
3.2.3 Wymagania dla konstrukcji nośnej przy mocowaniu mechanicznym ......................................................................... 61 

3.2.3.1 Mocowanie do stalowej blachy trapezowej ..................................................................................................................................... 61 
3.2.3.2 Mocowanie do płyty warstwowej (sandwich panel) ....................................................................................................................... 61 
3.2.3.3 Mocowanie do betonu i żelbetu ...................................................................................................................................................... 62 
3.2.3.4 Mocowanie do cienkościennych prefabrykatów betonowych ......................................................................................................... 62 
3.2.3.5 Mocowanie do betonu komórkowego ............................................................................................................................................. 62 
3.2.3.6 Mocowanie do podłoży drewnianych ............................................................................................................................................. 62 
3.2.3.7 Podłoża problematyczne ................................................................................................................................................................. 63 

3.3 WARSTWA PAROSZCZELNA ................................................................................................................................................. 63 
3.4 IZOLACJA TERMICZNA ........................................................................................................................................................ 64 
3.5 WARSTWA ODDZIELAJĄCA ................................................................................................................................................. 65 
3.6 GŁÓWNA WARSTWA HYDROIZOLACYJNA ........................................................................................................................... 66 

3.6.1 Określenie odpowiedniego rodzaju folii dla głównej warstwy hydroizolacyjnej ....................................................... 66 
3.6.2 Zabezpieczanie powłok hydroizolacyjnych ................................................................................................................ 68 

3.6.2.1 Zabezpieczenie powłok przed działaniem sił wewnętrznych .......................................................................................................... 68 
3.6.2.2 Mocowanie wewnętrznych narożnych obróbek blacharskich ......................................................................................................... 69 
3.6.2.3 Zabezpieczenie pokrycia przed działaniem sił zewnętrznych ......................................................................................................... 69 

3.6.2.3.1 Mocowanie mechaniczne pokrycia hydroizolacyjnego........................................................................................................ 70 
3.6.2.3.1.1 Obliczanie obciążenia wiatrem i propozycja zakotwienia mechanicznego................................................................... 71 
3.6.2.3.1.2 Empiryczne wyznaczenie gęstości kotwienia ............................................................................................................... 72 

3.6.2.3.2 Zabezpieczenie folii żwirem/ warstwą użytkową ................................................................................................................ 74 
3.6.2.3.3 Zabezpieczenie pokrycia powłokowego metodą klejenia .................................................................................................... 75 

3.6.3 Łączenie folii hydroizolacyjnych ................................................................................................................................ 76 
3.6.3.1 Zgrzewanie gorącym powietrzem ................................................................................................................................................... 76 
3.6.3.2 Spawanie na zimno ......................................................................................................................................................................... 76 
3.6.3.3 Wykańczanie połączeń masą uszczelniającą ................................................................................................................................... 76 

3.6.4 Przejście folii z ułożenia poziomego do pionowego ................................................................................................... 77 
3.6.5 Wykończenie pokrycia na obwodzie dachu ................................................................................................................ 77 
3.6.6 Doszczelnienie detali przestrzennych ......................................................................................................................... 78 
3.6.7 Odwodnienie pokrycia dachowego ............................................................................................................................ 78 

3.6.7.1 Odwodnienia liniowe dachu ............................................................................................................................................................ 78 
3.6.7.2 Odwodnienia punktowe dachu ........................................................................................................................................................ 79 

3.7 WARSTWA UŻYTKOWA ....................................................................................................................................................... 80 



System hydroizolacji dachów FATRAFOL-S strona 5 

 

 

 

                                                     09/2021                                                     

4 PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE DO INWESTYCJI .................................................................................................. 81 

4.1 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI ................................................................................................ 81 
4.2 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI ............................................................................................................................................ 82 

5 PROCEDURY TECHNOLOGICZNE .................................................................................................................................. 83 

5.1 WARUNKI ZEWNĘTRZNE WYKONYWANIA PRAC HYDROIZOLACYJNYCH .................................................... 83 
5.1.1 Przygotowanie placu budowy .................................................................................................................................... 83 
5.1.2 Warunki pracy............................................................................................................................................................ 84 

5.2 PROCEDURY WYKONYWANIA MONTAŻU POKRYCIA DACHOWEGO ...................................................................................... 84 
5.2.1 Montaż warstwy paroszczelnej................................................................................................................................... 85 
5.2.2 Układanie warstwy termoizolacyjnej ......................................................................................................................... 85 
5.2.3 Układanie warstwy podkładowej, ochronnej i oddzielającej ..................................................................................... 86 
5.2.4 Montaż brzegowych elementów mocujących ............................................................................................................. 87 
5.2.5 Układanie folii hydroizolacyjnej ................................................................................................................................ 88 

5.2.5.1 FATRAFOL 810, 810/V  (pokrycie mocowane mechanicznie) ...................................................................................................... 88 
5.2.5.1.1 Mocowanie folii na krawędziach pasów .............................................................................................................................. 90 
5.2.5.1.2 Mocowanie punktowe folii pośrodku pasów ....................................................................................................................... 91 

5.2.5.2 Folia FATRAFOL 807 oraz 807/V (pokrycie klejone) ................................................................................................................... 92 
5.2.5.3 Folia FATRAFOL 818 (pokrycie dachów obciążanych) ................................................................................................................ 93 
5.2.5.4 Folia FATRAFOL 814 (pokrycie do ruchu pieszego) ..................................................................................................................... 94 

5.2.6 Wykończenie detali dachów (obróbki) ....................................................................................................................... 96 
5.2.6.1 Zakończenie hydroizolacji na pionowych strukturach .................................................................................................................... 96 
5.2.6.2 Obróbka attyki ................................................................................................................................................................................ 97 

5.2.6.2.1 Zakończenie attyki przy użyciu metalowych profili powlekanych ...................................................................................... 97 
5.2.6.2.2 Zakończenie pokrycia powłokowego pod obróbką blacharską attyki .................................................................................. 97 

5.2.6.3 Zakończenie pokrycia w płaszczyźnie dachu .................................................................................................................................. 97 
5.2.6.3.1 Zakończenie pokrycia w płaszczyźnie dachu przy pomocy kapinosa z blachy powlekanej ................................................ 97 
5.2.6.3.2 Zakończenie folii na płaszczyźnie dachu z ogranicznikiem żwirowym ............................................................................... 98 
5.2.6.3.3 Zakończenie folii na płaszczyźnie dachu z istniejącym pokryciem wodoszczelnym ........................................................... 98 

5.2.6.4 Rynny koszowe i attykowe, kosze zagłębione ................................................................................................................................ 99 
5.2.6.5 Wpusty dachowe ............................................................................................................................................................................. 99 
5.2.6.6 Przepusty rurowe .......................................................................................................................................................................... 100 

5.2.6.6.1 Przepusty rurowe okrągłe .................................................................................................................................................. 100 
5.2.6.6.2 Przepusty nieokrągłe .......................................................................................................................................................... 101 

5.2.6.7 Osadzenie wywietrzników ............................................................................................................................................................ 102 
5.2.6.8 Podział powierzchni dachowej przy pomocy profilu Novoplast ................................................................................................... 102 
5.2.6.9 Szczeliny dylatacyjne .................................................................................................................................................................... 104 

5.2.7 Zabezpieczenie powierzchni pokrycia przed uszkodzeniem mechanicznym ............................................................. 104 
5.2.8 Układanie wierzchniej włókniny ochronnej ............................................................................................................. 105 
5.2.9 Układanie warstwy balastowej na pokryciu dachu .................................................................................................. 105 
5.2.10 Naprawa uszkodzonego pokrycia dachu .................................................................................................................. 105 

6 BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ZDROWIA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ............................. 106 

6.1 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA PLACU BUDOWY .................................................................................................. 106 
6.2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ........................................................................................................................................ 106 
6.3 ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W PROCESIE REALIZACJI ................................................................................................. 106 
6.4 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA DACHU ........................................................................................................................ 109 

7 KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT W SYSTEMIE FATRAFOL-S .................................................................................. 111 

7.1 KONTROLA JAKOŚCI ......................................................................................................................................................... 111 
7.2 PRÓBY SZCZELNOŚCI POWŁOKI DACHU ............................................................................................................................. 112 

7.2.1 Mechaniczna próba szczelności ............................................................................................................................... 112 
7.2.2 Próba szczelności podciśnieniowa ........................................................................................................................... 112 
7.2.3 Próba zalania wodą ................................................................................................................................................. 113 
7.2.4 Test iskrowy ............................................................................................................................................................. 113 
7.2.5 Defektoskopia impedancyjna ................................................................................................................................... 114 
7.2.6 Test dymowy ............................................................................................................................................................. 114 
7.2.7 Test podciśnieniowy dla systemów dwuwarstwowych ............................................................................................. 114 

8 KWALIFIKACJE I WYPOSAŻENIE EKIPY ROBOCZEJ ............................................................................................ 115 

8.1 KWALIFIKACJE ZAWODOWE.............................................................................................................................................. 115 
8.2 WYPOSAŻENIE EKIPY ROBOCZEJ ....................................................................................................................................... 115 



strona 6 FATRAFOL-S System hydroizolacji dachów 

 

 

  

                                                  09/2021                                                                   

8.2.1 Urządzenia elektryczne ............................................................................................................................................ 115 
8.2.2 Narzędzia pracy ....................................................................................................................................................... 116 
8.2.3 Podstawowy zestaw narzędzi ręcznych – torba montażysty ..................................................................................... 117 

9 WYKAZ PRZYWOŁANYCH NORM ................................................................................................................................ 118 

10 TYPOWE DETALE KONSTRUKCJI DACHOWYCH................................................................................................ 120 

10.1 PRZEGLĄD DETALI ............................................................................................................................................................ 120 
10.1.1 Łączenie folii FATRAFOL ze sobą i z liniowymi elementami mocującymi .............................................................. 120 
10.1.2 Zakończenie pokrycia na ścianie pionowej .............................................................................................................. 120 
10.1.3 Przejście powłoki dachowej z pozycji poziomej w pionową..................................................................................... 120 
10.1.4 Obróbka gzymsów (attyk) i zakończenie pokrycia w płaszczyźnie dachu ................................................................ 121 
10.1.5 Obróbka rynien, wpustów, przejść dachowych ........................................................................................................ 121 
10.1.6 Złącza dylatacyjne ................................................................................................................................................... 121 

10.2 RYSUNKI SCHEMATYCZNE DETALI .................................................................................................................................... 121 

 



System hydroizolacji dachów FATRAFOL-S strona 7 

 

 

 

                                                     09/2021                                                     

 

WSTĘP 

Niniejsza instrukcja jest wiążąca w zakresie projektowania i montażu folii dachowych hydroizolacyjnych FATRAFOL   
w nowych budynkach, podczas remontów dachów lub przy renowacji istniejących pokryć dachowych. Folie 
produkowane przez spółkę FATRA, a.s. Napajedla, bazują na plastyfikowanym polichlorku winylu (PVC-P). 

Instrukcja zawiera podsumowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz eksperckiej zdobytej w trakcie badań, 
testowania, projektowania i montażu hydroizolacyjnych folii dachowych od 1982 roku. Instrukcja stanowi integralną 
część składową systemu hydroizolacji dachów FATRAFOL-S. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od kryteriów, 
wymogów i zasad tutaj wymienionych, umotywowane względami ekonomicznymi, wydajnościowymi lub 
eksploatacyjnymi, są niedopuszczalne bez uprzedniego rozpatrzenia i uzyskania zgody FATRA, a.s. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie bazują na czeskich i europejskich normach i standardach; przy 
stosowaniu folii w innych regionach świata niezbędne jest zaadaptowanie procedur instalacyjnych folii FATRAFOL do 
narodowych norm i standardów budowlanych.  

Wraz z wydaniem niniejszej instrukcji konstrukcyjno-technologicznej wygasa ważność jej poprzedniej wersji. 

Ewentualne pytania prosimy kierować do: 

FATRA, a.s. 
Třída Tomáše Bati 1451 
763 61 Napajedla  
Republika Czeska 

Tel.: +420 577 501 111 
E-mail: fatrafol@fatra.cz 
Internet: http//www.fatra.cz 
 http//www.fatrafol.cz 
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 1  ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU HYDROIZOLACJI DACHÓW 
FATRAFOL-S 

 1.1  Zakres stosowania 

System hydroizolacji FATRAFOL-S jest zaprojektowany do wykonywania powłokowych pokryć dachowych na 
wszystkich rodzajach budynków ze stropodachem lub dachem spadowym na obiektach mieszkalnych, użyteczności 
publicznej, administracyjnych, przemysłowych, gospodarczych, sportowych itp. System jest odpowiedni do dachów o 
wszystkich rozwiązaniach konstrukcyjnych, tzn.. dachów jedno, dwu- lub wieloprzegrodowych, dachów wentylowanych 
i niewentylowanych, z klasycznym układem warstw termoizolacyjnych, dachów odwróconych, dachów płaskich, 
spadzistych, a także strzelistych, do dachów z ruchem pieszym i kołowym, dachów balastowych z warstwą żwiru lub 
gleby, dachów zielonych czy ogrodów dachowych, dachów z systemami fotowoltaicznymi itp.  

Pokrycie dachowe systemu FATRAFOL-S może być układane, z zachowaniem poniższych zasad, na wszystkich 
standardowych podłożach (beton, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, drewno, styropian, poliuretan, 
poliizocyjanuran, płyty z włókien mineralnych, pokrycia bitumiczne itp.) - zarówno w nowych budynkach, jak i podczas 
napraw, remontów czy modernizacji starszych obiektów. 

Wszechstronny system FATRAFOL-S daje szerokie możliwości różnorodnych zastosowań. 
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 1.2  Podział dachów w zależności od umieszczenia i sposobu mocowania powłoki 
hydroizolacyjnej 

W zależności od umieszczenia i sposobu mocowania powłoki hydroizolacyjnej w pokryciu dachowym system 
hydroizolacji dachów FATRAFOL-S obejmuje trzy charakterystyczne podsystemy: 

• Powłoki hydroizolacyjne mocowane mechanicznie 
▪ Folie FATRAFOL mocuje się mechanicznie do podłoża 
▪ Charakterystyczne dla lekkich konstrukcji dachowych 

• Powłoki hydroizolacyjne przyklejane 
▪ Folie FATRAFOL przykleja się do odpowiedniego podłoża 
▪ Mogą być stosowane do prawie wszystkich konstrukcji, nachyleń i kształtów 

• Pokrycia dachowe obciążone 
▪ Są  obciążone warstwą stabilizacyjną, warstwą przeznaczoną do ruchu lub wegetacyjną 
▪ Tylko do dachów o odpowiedniej nośności statycznej, umożliwiającej dodatkowe obciążenie 
▪ Folie FATRAFOL będą chronione przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych oraz 

przed obciążeniem wiatrem 
▪ Warstwa obciążająca z reguły zapewnia ochronę przed ogniem od strony zewnętrznej 
▪ System wymaga tylko minimalnej obsługi 

 1.3  Charakterystyczne cechy użytkowe pokrycia dachowego w systemie FATRAFOL-S 

• Typowe pokrycie dachowe zawiera jedną warstwę folii hydroizolacyjnej o grubości 1,5 – 2 mm 

• Obciążenie konstrukcji dachu przez pokrycie dachowe nie przekracza 3,2 kg.m-2 

• Wszystkie łączenia pokrycia dachowego są wykonane jako łączenia zgrzewane o dużej wytrzymałości i 
wodoszczelności z możliwością dodatkowego zabezpieczenia 

• Pokrycie dachowe cechuje trwała odporność na korozyjne działanie czynników pogodowych i promieniowania 
UV 

• Pokrycie dachowe cechuje dobra odporność chemiczna na działanie agresywnych czynników 
atmosferycznych, wyziewów przemysłowych, substancji uwalniających się z materiały budowlane i wielu 
innych 

   

• Pokrycie dachowe cechuje wysoka wytrzymałość, plastyczność i elastyczność, zachowuje swoje cechy 
użytkowe w szerokim zakresie temperatur od -30 °C do +80 °C 

• Pokrycie dachowe spełnia wymagania dotyczące dachów pod względem bezpieczeństwa pożarowego 
budynków zgodnie z wymaganiami norm czeskich i europejskich 

• Korzystny stopień paroprzepuszczalności folii hydroizolacyjnej pozwala na ciągłą dyfuzję wilgoci z pokrycia 
dachu do atmosfery 

• Powierzchnia pokrycia dobrze odbija cieplne promieniowanie słoneczne i pochłania go w minimalnym stopniu 

• Na podstawie dotychczasowych długoletnich doświadczeń praktycznych i badań laboratoryjnych żywotność 
pokrycia jest szacowana na co najmniej 25 lat 

• Producent zapewnia kompatybilność pokrycia dachowego z wszystkimi elementami uzupełniającymi i 
pomocniczymi w ramach systemu FATRAFOL-S 
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• Montaż folii pokrycia dachowego może być wykonywany przez cały rok, z wyłączeniem opadu deszczu, 
śniegu oraz temperatury poniżej -5 °C. Pokrycie dachu można nakładać na wilgotne podłoże. 

• Pokrycie dachowe jest bezobsługowe przez cały okres użytkowania, z wyjątkiem zalecanych regularnych 
przeglądów wybranych konstrukcji. 

• Uszkodzone pokrycie dachowe można łatwo naprawić. 

• W razie potrzeby pokrycie dachowe można łatwo poddać renowacji lub usunąć 

 
 
 

 1.4  Gwarancje 

Dodatkowo do gwarancji wynikających z prawa, Fatra, 
a.s. udziela wydłużonej gwarancji na folię 
hydroizolacyjną w systemie FATRAFOL-S. Warunki 
udzielenia gwarancji na materiały są opisane na 
stronie www.fatrafol.cz. 

Gwarancja podstawowa dla funkcjonalności pokrycia 
dachowego wykonanego z folii hydroizolacyjnych  
FATRAFOL wynosi 10 lat od daty zastosowania, lecz 
nie więcej niż 11 lat od daty pierwszej sprzedaży folii. 

Roszczenia gwarancyjne dla materiału uszkodzonego 
lub w przypadku zastrzeżeń co do jakości muszą 
zostać zgłoszone przed zamontowaniem materiału. 
Pochodzenie materiału musi zostać wykazane na 
podstawie jego oznaczenia.  

Nie można zgłaszać zastrzeżeń co do stabilności 
koloru materiału, zaniku połysku powierzchni, 
zanieczyszczeń powierzchni folii, zabrudzeń folii 
spowodowanych czynnikami środowiska zewnętrznego 
oraz do zmian własności folii spowodowanych 
niewłaściwym zastosowaniem czy nieodpowiednim 
konserwowaniem. 

 

 

 

 

         

                                                            

                                                            

http://www.fatrafol.cz/
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 2  MATERIAŁY SYSTEMU HYDROIZOLACJI FATRAFOL-S 

Materiały, z których wytwarzany jest system FATRAFOL-S, można podzielić na: 

• Folie hydroizolacyjne FATRAFOL 

• Uzupełniające materiały hydroizolacyjne 

• Materiały pomocnicze 

Materiały wymienione w dalszej części zostały wyprodukowane przez Fatra a.s. Oraz innych dostawców. Podczas 
wykonywania systemu FATRAFOL-S określone materiały hydroizolacyjne należy traktować jako niewymienne. 
Autorzy nie biorą odpowiedzialności za projekt i wykonanie konstrukcji hydroizolacyjnej jeśli nie są one zgodne z 
niniejszą instrukcją. 

 2.1  Folie hydroizolacyjne FATRAFOL 

Folie hydroizolacyjne FATRAFOL to podstawowy materiał do wykonania głównej warstwy hydroizolacyjnej. 
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 2.1.1  Produkcja folii oraz podstawowy podział asortymentu 

Do produkcji folii FATRAFOL stosuje się wyłącznie surowce o dokładnie określonych właściwościach. Skład i budowę 
poszczególnych rodzajów folii dobrano w taki sposób, aby folie posiadały parametry techniczne optymalne dla danego 
przeznaczenia. 

Tabela 1 przedstawia szczegółową klasyfikację folii stosownie do rodzaju wzmocnienia i systemu dachowego. 

 

Tabela 1: Podział asortymentu folii FATRAFOL 

Rodzaj wzmocnienia Nazwa folii System dachowy 

Siatka PES wysokiej wytrzymałości 
FATRAFOL 810/V 
FATRAFOL 810 

Folia mocowana mechanicznie 

Mata szklana FATRAFOL 818 Folia obciążona 

Mata szklana FATRAFOL 814 Folia przeznaczona do ruchu 

Włóknina nie tkana przestrzennie 
FATRAFOL 807 
FATRAFOL 807/V 

Folia przyklejana 

Mata szklana + Włóknina nie tkana przestrzennie FATRAFOL 807/G Folia przyklejana 

Folia obróbkowa  

Niewzmacniana FATRAFOL 804 Folia obróbkowa do wszystkich systemów 

 2.1.2  Odporność temperaturowa i temperatury zgrzewania 

Folie dachowe FATRAFOL cechuje długotrwała odporność na korozyjne działanie większości czynników 
atmosferycznych, w tym termicznych. Podstawowe cechy funkcjonalne folii są stabilne w zakresie temperatur od -
30 °C do +80 °C. Folie można instalować w temperaturze od -5 °C do +40 °C. Folia również wytrzymuje bez 
uszkodzeń bardzo szybkie i powtarzające się zmiany temperatury, a przez krótki czas wytrzymuje nawet silne 
przegrzanie. 

Zalecana temperatura zgrzewania folii wynosi od 430 °C do 600 °C. Temperatura zgrzewania jest zależna od wielu 
czynników, takich jak np.: grubość i rodzaj folii, typ urządzenia do zgrzewania, szybkość zgrzewania, temperatura i 
wilgotność otoczenia i podłoża, prędkość wiatru itp. Należy przeprowadzić próbę w warunkach konkretnej budowy i 
ustawić odpowiednią temperaturę zgrzewania. Producent zaleca wykonanie połączeń próbnych przed rozpoczęciem 
prac zasadniczych dla różnych ustawień zgrzewarki i dobrać optymalne parametry stosownie do  wyników testów 
zrywania. 

 2.1.3  Odporność chemiczna 

Znakomita odporność chemiczna folii FATRAFOL pozwala na ich stosowanie w środowisku o wysokim narażeniu na  
chemikalia. Podstawowe zestawienie parametrów odporności chemicznej w standardowej temperaturze 23 °C 
przedstawia Tabela 2. Ponieważ odporność chemiczna w dużej mierze zależy od stężenia, temperatury i czasu 
oddziaływania danej substancji, poszczególne przypadki należy traktować indywidualnie oraz należy dokonać 
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odrębnej oceny, w szczególności wpływu niewymienionych w zestawieniu substancji lub wspólnego działania tych 
substancji - stosownie do ich przewidywanego oddziaływania na folię. 

Tabela 2: Odporność chemiczna folii FATRAFOL 

Kwasy nieorganiczne  Roztwory soli 

Kwas siarkowy 25 % +  Siarczany + 

Kwas siarkowy 98 % ∆  Chlorki + 

Kwas siarkawy 6 % +  Azotany + 

Kwas azotowy 5 % +  Substancje organiczne 

Kwas chlorowodorowy 10 % +  Aceton – 

Kwas chlorowodorowy stężony ∆  Alkohol etylowy 10 % + 

Kwasy organiczne  Glikol etylenowy ∆ 

Kwas benzoesowy +  Benzyna – 

Kwas masłowy ∆  Olej napędowy – 

Kwas octowy 10 % +  Oleje roślinne i zwierzęce ∆ 

Kwas cytrynowy +  Oleje silnikowe i mineralne ∆ 

Kwas winny +  Smoła – 

Kwas szczawiowy +  Toluen – 

Kwas oleinowy ∆  Inne 

Zasady nieorganiczne  Asfalt – 

Wodorotlenek sodu +  Piwo + 

Wodorotlenek potasu +  Roztwory mydła + 

Wodorotlenek amonu +  Woda morska + 

Wodorotlenek wapnia +  Środki piorące + 

   Środki do zwalczania chwastów 
(herbicydy) 

+ 

   Nawozy roślinne + 

Poziom odporności chemicznej: + Długotrwała odporność ∆ Średnia odporność - Brak odporności 

 

 2.1.4  Cechy wytrzymałościowe 

Z punktu widzenia właściwości mechanicznych folie FATRAFOL cechuje wysoka wytrzymałość na rozciąganie i 
ściskanie oraz wysoka wartość wydłużenia przy zerwaniu. Odkształcenia folii są w znacznym stopniu odwracalne 
(elastyczne). Folie FATRAFOL są również bardzo odporne na naprężenia punktowe (przebicie, naderwanie itp.), 
podczas obciążenia nie występuje zjawisko tzw. "płynięcia na zimno". 

W celu poprawienia cech wytrzymałościowych niektóre rodzaje folii wzmocniono siatką włókniny o wysokiej 
wytrzymałości, wykonane z PES. 

 2.1.5  Pakowanie, transport i magazynowanie 

Folie są nawinięte i zapakowane w rolkach; rolki są umieszczane na drewnianych paletach i zabezpieczane folią 
opakowaniową. Podstawowe metody pakowania przedstawia Rysunek 1.  

Standardowy ładunek na palecie mieści 19 rolek folii o szerokości 1200, 1300 i 1500 mm oraz 21 rolek dla folii o 
szerokości 1025, 1650, 2000 i 2050 mm. 

Palety niestandardowe mieszczą 18 rolek folii o szerokości 2000 (2050) mm, przy czym rolki mają mniejszą długość i 
wagę i są blokowane w trzech warstwach jedna nad drugą. 
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 19 i 21 rolek na palecie 18 rolek na palecie 

      

 Paleta 800x1200 mm  Paleta 1200x2000 mm 
 Paleta 800x2000 mm   (mniejsza długość folii) 
 

Rysunek 1: Jednostki manewrowo-transportowe – schemat przedstawiający układ rolek na palecie 

Folie należy przewozić krytymi środkami transportu i magazynować w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 

Zalecana temperatura magazynowania wynosi od -5 °C do +30 °C.  

Folie należy chronić przed zanieczyszczeniem na placu budowy. Folie do czasu wbudowania na miejsce należy 
chronić przed czynnikami atmosferycznymi, o ile jest to możliwe. 

 2.1.6  Sposób oznakowania i identyfikacja folii 

Folie FATRAFOL, na górnej powierzchni, zwykle w odległości 120 mm od krawędzi mają oznakowanie wykonane 
farbą atramentową opisujące wymiary (szerokość, grubość) w mm, datę oraz dane identyfikacyjne. Ponadto w 
odstępach 150 mm na całej długości folii nadrukowane są znaki "+" ułatwiające zachowanie właściwych zakładów 
podczas układania kolejnych pasów. 

                   

Każda rolka folii jest oznakowana znakiem zgodności CE. W celu identyfikacji materiału w zakładzie produkcyjnym 
tabliczka zawiera szczegółową informację o partii produkcyjnej i kodzie produktu. 
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Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic 

  

1390-CPR-2019-0006/Z DoP: 5104418002 

EN 13956:2012 

Název výrobku – Trade name FATRAFOL 810/V 
Tloušťka / Šířka  - Thickness / Width 1,50 mm 2 000 mm 
Délka role / Množství - Length / Quantity 20 m 40 m2 

Barva – Colour RAL 7035 ID: 112-T3-E 
Použití: Mechanicky kotvená střešní hydroizolační vrstva 
Reakce na oheň: třída E  
Nejvyšší tahová síla P/N: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Protažení při nejvyšší tahové síle P/N: ≥ 15/20 % 
Odolnost proti statickému zatížení: vyhovuje 20 kg  
Vodotěsnost 400 kPa: vyhovuje  
Odolnost proti nárazu, metoda A: vyhovuje 1250 mm,  
metoda B: vyhovuje 2000 mm 
Odolnost proti protrhávání P/N: ≥ 200/220 N 
Odolnost proti odlupování ve spoji P/N: ≥ 260/260 N/50 mm 
Odolnost spoje ve smyku P/N: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Ohebnost za nízkých teplot: ≤ -25 °C 
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě: vyhovuje, stupeň 0 

Exposed application: Mechanically fastened roofing 
Reaction to fire: Class E 
Maximum tensile force MD/CD: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Elongation at maximum tensile force MD/CD: ≥ 15/20 % 
Resistance to static loading: pass 20 kg 
Watertightness 400 kPa: pass  
Resistance to impact, method A: pass 1250 mm,  
method B: pass 2000 mm 
Tear resistance MD/CD: ≥ 200/220 N 
Joint peel resistance MD/CD: ≥ 260/260 N/50 mm 
Joint shear resistance MD/CD: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Foldability at low temperature: ≤ -25 °C 
Exposure to UV radiation, elevated temperature and water: pass, grade 0 
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Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541,  
763 61 Napajedla, Czech Republic 

1020-CPR-010037804 
ETA-12/0013 

Systémy mechanicky kotvených 
pružných střešních hydroizolačních 

povlaků 
Systems of mechanically fastened 

flexible roof waterproofing membranes 

 

 

  
1610132391 

 

Výrobní dávka                G2101 
Batch production 

Výrobní kód                     RP-R 
Code production 

 2.1.7  Przepisy bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Folie FATRAFOL są przeznaczone wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

Zgodnie z artykułem 3.3 rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 (zwanego dalej REACH) folia hydroizolacyjną FATRAFOL 
jest przedmiotem i dlatego nie ma obowiązku dostarczenia karty charakterystyki dla tego produktu w rozumieniu 
artykułu 31 REACH. Zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1272/2008 (= CLP) produkt nie jest klasyfikowany jako 
niebezpieczny. 

W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą zaleca się stosowanie rękawic ochronnych dla folii FATRAFOL 

poddanych działaniu produktu biobójczego zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa w rozumieniu art. 58.4 

rozporządzenia (UE) nr 528/2012 (= BIOCIDE). 

Niektóre folie FATRAFOL zawierają substancje wymienione w załączniku XIV rozporządzenia REACH. Obowiązkowe 

informacje o zawartości substancji zgodnie z artykułem 33 REACH oraz numer SCIP są podane na fakturze (rachunku 

sprzedaży). Instrukcje bezpieczeństwa są dostarczane na życzenie klienta. 

Podczas montażu i łączenia należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny i 

przeciwpożarowych.  

Unieszkodliwianie odpadów 

Odpady folii FATRAFOL można technicznie poddać recyklingowi. Odpady nie nadające się do recyklingu należy 
złożyć na wysypisku. Odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi należy unieszkodliwić na drodze 
spalenia w spalarni odpadów niebezpiecznych. 

Odpady folii FATRAFOL o zwiększonej odporności ogniowej (z oznaczeniem T3)zawierają substancję przekraczającą 
limit stężenia 1 % wymienioną w tabeli 6, Rozporządzenia (EC) Nr 1357/2014. 
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Odpady z folii FATRAFOL należy unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnego prawa 
dotyczącego odpadów i uregulowaniami środowiskowymi. 

Tabela 3: Kategoryzacja i wykorzystanie odpadów z folii FATRAFOL 

Numer 
katalogowy 

Nazwa odpadu 
wg numeru 
katalogowego 

Charakterystyka odpadu, 
notka 

Sposób wykorzystania lub unieszkodliwienia 
odpadu 

07 02 13 
Odpady tworzyw 
sztucznych 

Folia PVC-P 
  - Odzysk materiału a), c) 

  - Likwidacja odpadu (spalenie odpadu   
    niebezpiecznego b), złożenie na wysypisku a)) 

15 01 01 
Opakowania z 
papieru i tektury 

Gilzy papierowe   - Odzysk materiału 

15 01 02 
Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

Opakowaniowe folie PE i 
folie PE stretch 

  - Odzysk materiału 

 a) Odpady 
 b) Odpady zanieczyszczone substancjami szkodliwymi 
 c) Odpady folii FATRAFOL o zwiększonej odporności ogniowej (z oznaczeniem T3)zawierające substancję 
 przekraczającą limit stężenia 1% wymienioną w tabeli 6, Rozporządzenia (EC) Nr 1357/2014 

 2.1.8  Wymagania, przepisy prawne 

System zarządzania jakością w zakresie opracowywania i produkcji folii FATRAFOL uzyskał certyfikat zapewniający 
zgodność z normą EN ISO 9001:2016. 

Dowodem na dbanie o środowisko i przestrzeganie zasad zarządzania środowiskowego podczas opracowywania i 
produkcji folii hydroizolacyjnych jest certyfikat zapewniający zgodność z normą EN ISO 14001:2005. 

    

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu i Rady UE nr 305/2011 (CPR)  wszystkie folie dachowe są certyfikowane, spełniają 
wymagania europejskiej normy zharmonizowanej EN 13956 i mają wystawioną deklarację zgodności CE. 

Folia FATRAFOL 810/V jako element systemu hydroizolacji FATRAFOL-S jest certyfikowana zgodnie z europejską 
akceptacją techniczną ETA-12/0013 ”Systemy mechanicznie mocowanych elastycznych membran hydroizolacyjnych 
dachowych” przez EAD 030351-00-0402 (zastąpione ETAG 006). 
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 2.1.9  Opis i specyfikacja techniczna poszczególnych rodzajów folii hydroizolacyjnych 

 2.1.9.1 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807 

◼ OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 807 to folia dachowa na bazie PVC-P na osnowie z włókniny PES. Jedną krawędź folii FATRAFOL 
807 wykonano bez włókniny w celu ułatwienia łączenia folii .Folia jest odporna na działanie promieniowania UV i 
może być narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. 

       

◼ ZASTOSOWANIE 

Do systemów przyklejanych, w szczególności: 

• Renowacja starych asfaltowych pokryć dachów płaskich, 

• Dodatkowe ocieplenie dachu bez możliwości obciążenia lub mocowania mechanicznego, 

• Przyklejane hydroizolacje wiat, lekkich budynków itp. 

Dolna strona folii, pokryta włókniną o gęstości powierzchniowej 300 g/m2, jest dostosowana do bezpośredniego 
kontaktu z bitumami. W przypadku układania na pokryciu bitumicznym folię należy przyklejać klejem       
FATRAFIX FM. 

◼ UKŁADANIE 

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane i przeszkolone firmy dekarskie. 

Folie należy kłaść zgodnie zasadami niniejszej instrukcji. 
Kleje wykorzystywane do przyklejania folii muszą zapewniać wystarczające przyleganie do podłoża w oparciu o 
wyliczone wartości sił działających na pokrycie dachowe przy obciążeniach wiatrowych. 

Zabezpieczanie folii dachowej przeciw działaniu sił wewnętrznych zostało opisane poniżej. 

Arkusze folii są łączone na zakładkę niepokrytym brzegiem przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń 
do zgrzewania gorącym powietrzem (patrz Detal 204S). 

Ucięte brzegi folii (tj. poprzeczne połączenia sąsiednich pasów) należy zakładać na siebie około 50 mm  i  
przykryć  pasem folii homogenicznej FATRAFOL 804 lub FATRAFOL 810 (patrz Detal 205S). Folia wokół 
krawędzi dachu i wokół struktur przenikających dach jest zabezpieczana przez zgrzanie jej do profili wykonanych 
z blachy pokrytej tworzywem FATRANYL PVC, które z kolei przytwierdzane są mechanicznie do struktury nośnej.  

Folie należy przyklejać w temperaturze i warunkach zalecanych przez producenta kleju, podczas wzajemnego 
łączenia pasów temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej -5 °C. 
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◼ INFORMACJE O PRODUKCIE 

• Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania 

• Grubość efektywna  - 1,50 mm 

• Grubość całkowita  - 2,60 mm 

• Szerokość - 1300 mm; 2050 mm 

• Szer. wolnej krawędzi - 60 mm 

• Długość na rolce  - 15,4 m 

• Ilość na rolce - 20,02 m2; 31,57 m2 
 

•  Wygląd i kolorystyka 

• Folia gładka o matowej powierzchni 

• Strona górna - Kolor standardowy – jasnoszary RAL 7035 
                   - A także w kolorach przedstawionych w tabeli 
                   - 120 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem ułatwiającym zachowanie  
                      właściwych zakładek pasów 

• Strona dolna  - Włóknina białego koloru 
 

Faktura Kolor górnej strony folii 
FATRAFOL 807 

Odcień koloru wg wzornika kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

 Ciemnoszary 7012 

*) odcienie kolorów przybliżone, mogą się różnić w zależności od partii prod. 
 

◼ POWIĄZANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• Karta techniczna TL 5-1006-06, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certyfikat zgodności systemu kontroli produkcji nr 1390-CPR-2019-021/Z wydany przez CSI, a.s., 
badane w Zlín, dla folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 807 

Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 
do produktu (karta danych technicznych, deklaracja zgodności), która jest dostępna na 
www.fatrafol.cz.  

 

http://www.fatrafol.cz/
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 2.1.9.2 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807/V 

◼ OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 807/V to folia dachowa na bazie PVC-P na podłożu z włókniny PES o gęstości powierzchniowej 180 
g/m2. Folia jest odporna na działanie promieniowania UV i może być wystawiona na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych. 

Jedną krawędź folii pozostawiono bez włókniny w celu umożliwienia wzdłużnego łączenia pasów. 

 

       

◼ ZASTOSOWANIE 

Przeznaczona do systemów w całości klejonych, w szczególności wykorzystujących klej FATRAFIX FM, do 
układania na: 

• Odpowiedniej warstwie termoizolacyjnych (np. PIR, EPS) 

• Trwałej, nośnej i wystarczająco płaskiej warstwie podłożowej (płyty cementowe, płyty wiórowe OSB, 
beton wibrowany itp.) 

Generalnie folia nie nadaje się do klejenia na powierzchniach bitumicznych, ewentualne zastosowanie 
zawsze wymaga oceny eksperckiej konkretnego podłoża bitumicznego. 

◼ UKŁADANIE 

Folie powinny być układane wyłącznie przez wykwalifikowane i przeszkolone firmy dekarskie. 

Folie należy układać zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji. 

Kleje stosowane do klejenia folii muszą zapewniać odpowiednią przyczepność do danego podłoża.  
Arkusze folii są łączone na zakładkę niepokrytym brzegiem przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń 
do zgrzewania gorącym powietrzem (patrz Detal 202S). Ucięte brzegi folii (tj. poprzeczne połączenia sąsiednich 
pasów) należy zakładać na siebie około 50mm  i  przykryć  pasem folii homogenicznej FATRAFOL 804 lub 
FATRAFOL 810 (patrz Detal 205S). Folia wokół krawędzi dachu i wokół struktur przenikających dach jest 
zabezpieczana przez zgrzanie jej do profili wykonanych z blachy pokrytej tworzywem FATRANYL PVC, które z 
kolei przytwierdzane są mechanicznie do struktury nośnej.  

Folie należy przyklejać w temperaturze i warunkach zalecanych przez producenta kleju, podczas wzajemnego 
łączenia pasów temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej -5 °C. 

◼ INFORMACJE O PRODUKCIE 

• Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania 

• Grubość efektywna  - 1,50 mm 

• Grubość całkowita  - 2,10 mm 

• Szerokość - 1650 mm; 2050 mm 

• Szer. wolnej krawędzi - 70 mm 

• Długość na rolce  - 16 m 

• Ilość na rolce - 26,4 m2; 32,8 m2 
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• Wygląd i kolorystyka 

• Folia gładka o matowej powierzchni 

• Strona górna  - Kolor standardowy – jasnoszary RAL 7035 
  - A także w kolorach przedstawionych w tabeli 
  - 120 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem ułatwiającym zachowanie  
     właściwych zakładek pasów 

• Strona dolna - Włóknina (materiał tekstylny) 
 

Faktura Kolor górnej strony folii 
FATRAFOL 807 

Odcień koloru wg wzornika kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

 Ciemnoszary 7012 

*) odcienie kolorów przybliżone, mogą się różnić w zależności od partii prod. 

◼ POWIĄZANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• Karta techniczna TL 5-1016-09, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807/V, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certyfikat zgodności systemu kontroli produkcji nr 1390-CPR-2019-022/Z wydany przez CSI, a.s., 
badane w Zlín, dla folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 807/V 

 
Ważność dokumentacji: W celu zastosowania folii w konkretnym projekcie należy skorzystać z aktualnej dokumentacji 

do produktu (karta danych technicznych, deklaracja zgodności), która jest dostępna na 
www.fatrafol.cz.  

 

 

http://www.fatrafol.cz/
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 2.1.9.3 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807/G 

• OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 807/G to folia dachowa na bazie PVC-P wzmocniona matą z włókna szklanego na podłożu z włókniny 
PES o gęstości powierzchniowej 180 g/m2. Jedną krawędź folii pozostawiono bez włókniny w celu umożliwienia 
wzdłużnego łączenia pasów. Folia jest odporna na działanie promieniowania UV i może być wystawiona na 
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. 

 

              

◼ ZASTOSOWANIE 

Przeznaczona do systemów dachowych klejonych, gdzie wymagane jest zamontowanie pokrycia 
hydroizolacyjnego bez perforacji warstw pod folią. Folia jest w szczególności przeznaczona dla: 

• Pokrywania dachów nowych budynków z odpowiednio płaskim i nośnym podłożem 

• Częściowo obciążonych dachów wymagających mechanicznego mocowania folii do podłoża (ciężar 
warstwy obciążającej nie wystarcza do wyeliminowania sił od obciążeń wiatrowych dachu) 

• Mocowania folii hydroizolacyjnej do styropianowych płyt izolacyjnych EPS gdy wymagana jest struktura 
odporna na ogień od zewnątrz 

◼ UKŁADANIE 

Folie powinny być układane wyłącznie przez wykwalifikowane i przeszkolone firmy dekarskie. 

Folie należy układać zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji. 

Kleje stosowane do klejenia folii muszą zapewniać odpowiednią przyczepność do podłoża w oparciu o obliczenia 
wartości sił działających na pokrycie dachowe dla obciążeń wiatrowych. Zalecane jest zastosowanie kleju 
FATRAFIX FM do klejenia na całej powierzchni. 

Zabezpieczenie folii dachowej przed działaniem sił wewnętrznych opisano poniżej: 

Arkusze folii są łączone na zakładkę niepokrytym brzegiem przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń 
do zgrzewania gorącym powietrzem. Ucięte brzegi folii (tj. poprzeczne połączenia sąsiednich pasów) należy 
zakładać na siebie około 50mm  i  przykryć  pasem folii homogenicznej FATRAFOL 804 lub FATRAFOL 810 
(patrz Detal 205S). Folia wokół krawędzi dachu i wokół struktur przenikających dach jest zabezpieczana przez 
zgrzanie jej do profili wykonanych z blachy pokrytej tworzywem FATRANYL PVC, które z kolei przytwierdzane są 
mechanicznie do struktury nośnej.  

Folie należy przyklejać w temperaturze i warunkach zalecanych przez producenta kleju, podczas wzajemnego 
łączenia pasów temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej -5 °C. 
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◼ INFORMACJE O PRODUKCIE 

• Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania 

• Grubość efektywna  - 1,50 mm 

• Grubość całkowita  - 2,10 mm 

• Szerokość - 2050 mm 

• Szer. wolnej krawędzi - 70 mm 

• Długość na rolce  - 16 m 

• Ilość na rolce - 32,8 m2 
 

• Wygląd i kolorystyka 

• Folia gładka o matowej powierzchni i charakterystycznej strukturze od wprowadzonej maty szklanej 

• Strona górna  - Kolor standardowy – jasnoszary RAL 7035 
  - a także w kolorach przedstawionych w tabeli 
  - Oznaczenia drukowane są 120 mm od krawędzi membrany dla łatwiejszej regulacji   
                           zakładki i rozmieszczenia łączników 

• Strona dolna - Włóknina (materiał tekstylny) 
 

Faktura Kolor górnej strony folii 
FATRAFOL 807/G 

Odcień koloru wg wzornika kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

 Ciemnoszary 7012 

*) odcienie kolorów przybliżone, mogą się różnić w zależności od partii prod. 

 

◼ POWIĄZANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• Karta techniczna TL 5-1046-06, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 807/G, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certyfikat zgodności systemu kontroli produkcji wydany przez CSI, a.s., Praga, badane w Zlín 
 

Ważność dokumentacji: Montaż folii wymaga wykorzystania aktualnej dokumentacji do produktu (karta danych 
technicznych, deklaracja zgodności), która jest dostępna na www.fatrafol.cz.  

 

http://www.fatrafol.cz/
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 2.1.9.4 Folie hydroizolacyjne FATRAFOL 810 i 810/V 

◼ OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 810 (810/V) to folia dachowa na bazie PVC-P wzmocniona siatką poliestrową. Folia jest odporna na 
działanie promieniowania UV i może być wystawiona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. 

Folia jest wytwarzana w opcjach T1 i T3 dla konstrukcji dachowych mających różną klasyfikację odporności 
ogniowej.  

Membrana produkowana w procesie kalandrowania i laminowania lub w procesie wielokrotnego ekstruzji. 

O ile nie podano inaczej, wszystkie warianty produkcyjne opisano w dalszej części jako FATRAFOL 810. 

    

◼ ZASTOSOWANIE 

• Do systemów pokryć dachowych z mocowaniem mechanicznym: 

• Mocowanych punktowo i/lub liniowo 

• Z przyklejanymi krążkami mocującymi lub mocowane indukcyjnie 

• Dla płaskich dachów z dociążeniem lub zamontowaną warstwą dla ruchu *) 

• Dla dachów nachylonych lub stromych z dociążeniem lub zamontowaną warstwą dla ruchu *) 

• Dla innych rodzajów dachów z dociążeniem lub ruchem, gdy zastosowanie FATRAFOL 810 ma więcej 
zalet niż użycie FATRAFOL 818, na przykład ze względu na małe rozmiary, logistykę lub inne *) 

  
Dla konstrukcji dachowych z wymaganą klasą odporności ogniowej: 

• BROOF(t1) oraz BROOF(t4) – folia w wykonaniu T1 jest odpowiednia 

• BROOF(t2) oraz BROOF(t3) – folia w wykonaniu T3 jest odpowiednia 
 

Folia pocięta w paski: 

• Szerokość 160 mm – do osłonięcia kotew przy dodatkowym mocowaniu punktowym folii i do 
wykonywania miejscowych łat 

• Szerokość 215 mm – do łączenia i mocowania folii FATRAFOL 814 do podłoża 

• Szerokość 650 mm, 1000 mm oraz 1025 mm – do dodatkowego mocowania w strefach krawędziowych i 
strefach naroży dachów 

 

Membrana teksturowana (D205 i D336): 
• jako dodatkowa warstwa na gotowym pokryciu dachowym dla ciągów komunikacyjnych i serwisowych 
• pokrycie ciągów komunikacyjnych (zalecana grubość 1,8 mm i wyższa) 

       *) warunki montażu dla dachów płaskich opisane są w rozdziale Zastosowanie poniżej 
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◼ UKŁADANIE 

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy dekarskie. 

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Folia musi być w odpowiedni sposób przymocowana do stabilnej części pokrycia dachu. Sposób mocowania 
należy dobrać odpowiednio do konkretnej sytuacji, zapewniając unieruchomienie folii w stosunku do zmian 
wymiarów i ssania wiatru. Folia wokół krawędzi dachu i wokół struktur przenikających dach jest zabezpieczana 
przez zgrzanie jej do profili wykonanych z blachy pokrytej tworzywem FATRANYL PVC, które z kolei 
przytwierdzane są mechanicznie do struktury nośnej. 

 

Dla dachów dociążonych lub przeznaczonych do ruchu mają zastosowanie następujące zasady: 

• Jeśli obciążenie lub warstwa transportowa jest nakładana w innym terminie folia FATRAFOL 810 musi 
być przymocowana mechanicznie lub skutecznie zabezpieczona w inny sposób przed ssaniem wiatru. 

• Jeśli rozmiar dachu nie przekracza 40 mkw. lub jego szerokość nie przekracza 2,5 m nie jest wymagane 
dodatkowe mocowanie mechaniczne na budowie 

• Jeśli powierzchnia dachu przekracza 40 mkw. i jednocześnie jego szerokość przekracza 2,5 m to 
wymagane jest  dodatkowe mocowanie mechaniczne w ilości 2 elementy mocujące na mkw. 

• W przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z autorami tej instrukcji dla indywidualnej oceny 

• Folia FATRAFOL musi być zawsze zgrzana z elementami obróbek z blachy powlekanej tworzywem 
zamontowanymi na obwodzie dachu i przy każdej zmianie nachylenia 

 Pasy można łączyć ze sobą przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń do zgrzewania lub zgrzewarek z 
klinem grzewczym (zgrzew jednokrotny). 

Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i warstwy podkładowej nie powinna spaść poniżej -5 °C. 

 

◼ INFORMACJE O PRODUKCIE 

• Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL 810 (810V)  

• Grubość    - 1,20 mm; 1,50 mm; 1,80 mm; 2,00 mm 

• Szerokość - 1025 mm; 1300 mm; 1500 mm; 1650 mm; 2050 mm 

• Długość na rolce  - 25 m; 20 m; 16,5 m; 15 m; 13 m 

• Ilość na rolce - zależna od długości I szerokości rolki 
 

•  Wygląd i kolorystyka 

• Folia gładka o matowej powierzchni i delikatnej strukturze od tkaniny wzmacniającej. Po uzgodnieniu 
między producentem a klientem folia może zostać wyprodukowana z wytłoczeniami na górnej 
powierzchni w rodzaju D205 lub D336. 

          D205 D336 

                    
 

• Strona górna  - Kolor standardowy – jasnoszary RAL 7035 
  - A także w kolorach przedstawionych w tabeli (niektóre wymiary) 
  - 120 mm od krawędzi nadruk ułatwiający zachowanie zakładek pasów i  

rozmieszczanie elementów mocujących 

• Strona dolna - Szara  
  - Biała dla białych folii 
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Rodzaj Kolor górnej strony folii 
FATRAFOL 810 

Odcień koloru wg wzornika kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

 Ciemnoszary 7012 

 Czerwony 3016 

 Niebieski 5015 

 Biały 9010 

 Zielony 6000 

 Miedziano-brązowy 8004 

 Szarobiały 7047 

 Antracyt 7016 
*) odcienie kolorów przybliżone, mogą się różnić w zależności od partii prod. 

◼ POWIĄZANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• Karta techniczna TL 5-1008-06, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Karta techniczna TL 5-1044-18, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810/V, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certyfikat zgodności systemu kontroli produkcji Nr 1390-CPR-2019-0005Z wydany przez CSI, a.s., 
badane w Zlín, dla folii FATRAFOL 810 

• Certyfikat zgodności systemu kontroli produkcji Nr 1390-CPR-2019-0006Z wydany przez CSI, a.s., 
badanie w Zlin, dla folii FATRAFOL 810/V 

• Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0013 – FATRAFOL-S, Systemy mocowanych 
mechanicznie, elastycznych dachowych folii hydroizolacyjnych  

 
Ważność dokumentacji: Montaż folii wymaga wykorzystania aktualnej dokumentacji do produktu (karta 

danych technicznych, deklaracja zgodności), która jest dostępna na www.fatrafol.cz.  
      

http://www.fatrafol.cz/
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 2.1.9.5 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 814 

◼ OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 814 to folia dachowa na bazie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) ze zintegrowaną włókniną 
szklaną. Górna strona folii posiada specjalną fakturę antypoślizgową. 

Folia jest odporna na działanie promieniowania UV i może być narażona na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych. 

  

◼ ZASTOSOWANIE 

Warstwa hydroizolacyjna do ruchu pieszego: 

• Tarasów i balkonów otwartych w domach mieszkalnych 

• Chodników do ruchu pieszego na dachach płaskich izolowanych przy pomocy folii PVC-P FATRAFOL 

Zgodnie z normą ČSN 74 4505 folia FATRAFOL 814 spełnia wymagania minimalnej wartości współczynnika 
tarcia ślizgowego w suchych i mokrych warunkach wynoszącego 0,5, jest więc doskonała do wykładania warstwy 
wierzchniej dla ruchu pieszego. 

◼ UKŁADANIE 

Folie na budowie mogą być układane (na balkonach, loggiach, tarasach) wyłącznie przez wykwalifikowane i 
przeszkolone firmy dekarskie mające już doświadczenie w układaniu folii tego typu. Należy położyć duży nacisk 
na precyzję wykonania i wizualną czystość prac.  

Folie stosowane są z reguły tylko na powierzchniach poziomych, podczas realizacji należy kierować się zasadami 
ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. Odpowiednia płaskość podłoża oraz jego spadek powinny zapewnić 
brak tworzenia się kałuży wody. W przypadku nachylenia powyżej 3 % kałuże zazwyczaj już nie występują. 

Folię układa się zazwyczaj brzeg do brzegu ze szczeliną 2mm, krawędzie pasów należy zgrzać gorącym 
powietrzem do paska folii pomocniczej przyklejonej lub przymocowanej mechanicznie do podłoża. 
Dwumilimetrową szczelinę między arkuszami wypełnia się metodą zgrzewania ekstruzyjnego sznurem do 
zgrzewania stabilizowanym UV (patrz 2.2.13) lub alternatywnie można zastosować uszczelniacz Z-01. Aby 
zakończyć folię przy ścianie lub na brzegu dachu należy ją zgrzać do profili metalowych pokrytych tworzywem 
FATRANYL PVC.  Do wykończenia złożonych szczegółów, przejść, słupków barierek itp. zaleca się stosowanie 
folii homogenicznej FATRAFOL 804. 

W przypadku zastosowania folii na chodniku do ruchu pieszego, arkusze należy zgrzewać gorącym powietrzem 
do poprzednio ułożonej wodoszczelnej powłoki hydroizolacyjnej dachu wykonanego z folii FATRAFOL. 

Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i warstwy podkładowej nie powinna spaść poniżej 0 °C. 
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◼ INFORMACJE O PRODUKCIE 

• Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL 814  

• Grubość    - 2,50 mm 

• Szerokość - 1025 mm;  2050 mm 

• Długość na rolce  - 12 m 

• Ilość na rolce - 12,3 m2; 24,6 m2 

• Wygląd i kolorystyka 

• Folia wytłaczana o błyszczącej powierzchni fakturowanej 
 

 
• Strona górna  - w kolorach przedstawionych w tabeli 

• Strona dolna - czarna 
 

Faktura Kolor górnej strony folii 
FATRAFOL 814 

Odcień koloru 

wzornik kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

 Ciemnoszary 7012 

 Zielony 6000 

 Miedziano-brązowy 8004 

*) Są to przybliżone odcienie kolorów, mogą wystąpić różnice zależnie od partii 
produkcyjnej 

◼ POWIĄZANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• Karta techniczna TL 5-1010-06, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 814, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certyfikat systemu kontroli produkcji nr 1390-CPR-2019-48/Z wydany przez CSI, a.s., oddział Zlín dla 
folii FATRAFOL 814  

 
Ważność dokumentacji: Montaż folii wymaga wykorzystania aktualnej dokumentacji do produktu (karta 

danych technicznych, deklaracja zgodności), która jest dostępna na www.fatrafol.cz.  
 
 

http://www.fatrafol.cz/
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 2.1.9.6 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 818 

◼ OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 818 to folia dachowa na bazie PVC-P wzmocniona matą szklaną. Folia jest produkowana metodą  
wytłaczania wielokrotnego. FATRAFOL 818 jest stabilizowana na działanie promieniowania UV. 

     

◼ ZASTOSOWANIE 

Do wykonywania jednowarstwowych pokryć powłokowych stropodachów: 

• Obciążonych warstwą balastową 

• Z warstwą użytkową - płytkami na podkładkach lub nawierzchnią dla ruchu kołowego 

• Z warstwami wegetacyjnymi 

FATRAFOL 818 nie nadaje się do mocowanych mechanicznie pokryć dachu bez warstwy balastowej lub 
transportowej. 

Do wykończenia przejść i innych złożonych szczegółów, wystających z połaci dachowej zaleca się stosowanie folii 
do detali FATRAFOL 804. 

Do łatwiejszego zaizolowania powierzchni pionowych (parapetów) zaleca się stosować folię FATRAFOL 810 
(810/V), aczkolwiek zastosowanie FATRAFOL 818 nie jest zabronione. 

◼ WYKONANIE 

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy dekarskie. 

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Hydroizolacja pokrycia dachu w strefie wewnętrznej należy układać luźno, bez mocowania do podłoża, pasy 
należy łączyć na zakład o szerokości minimum 50 mm. Po obwodzie dachu, w miejscu nagłych zmian nachylenia i 
występowania szczegółów, folię należy przymocować do konstrukcji nośnej przy pomocy kształtowników z blachy 
powlekanej (FATRANYL PVC). 

Pasy można łączyć ze sobą przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń do zgrzewania lub zgrzewarek z 
klinem grzewczym (zgrzew jednolity). 

Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i warstwy podkładowej nie powinna spaść poniżej -5 °C. 

◼ INFORMACJE O PRODUKCIE 

• Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL 818  

• Grubość    - 1,50 mm; 1,80 mm; 2,00 mm 

• Szerokość -  2050 mm 

• Długość na rolce  -  20m; 16,5 m; 15 m 

• Ilość na rolce -  41 m2; 33,8  m2; 30,75 m2   
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▪ Wygląd i kolorystyka 

• Folia gładka o matowej powierzchni 

• Strona górna  - Dostępna w kolorach przedstawionych w tabeli 
  - 120 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem danych identyfikacyjnych 

• Strona dolna - Szary 

 
Faktura Kolor górnej strony folii 

FATRAFOL 818 

Odcień koloru 

wzornik kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

*) Są to przybliżone odcienie kolorów, mogą wystąpić różnice zależnie od partii 
produkcyjnej 

◼ ZWIĄZANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• Karta techniczna TL 5-1017-09, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 818, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certyfikat systemu kontroli produkcji nr 1390-CPD-2019-0023/Z wydany przez CSI, a. s., oddział Zlín 
dla folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 818. 

 
Ważność dokumentacji: Montaż folii wymaga wykorzystania aktualnej dokumentacji do produktu (karta 

danych technicznych, deklaracja zgodności), która jest dostępna na www.fatrafol.cz.  
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.fatrafol.cz/
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 2.1.9.7 Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 804 

       

◼ OPIS PRODUKTU 

FATRAFOL 804 to niezbrojona folia dachowa na bazie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P). Folia jest 
odporna na działanie promieniowania UV i może być wystawiona na działanie czynników atmosferycznych. 

◼ ZASTOSOWANIE 

• Jako uzupełnienie do zbrojonych folii dachowych FATRAFOL 

• Do wykończenia szczegółów i złożonych elementów dachów hydroizolowanych folią  FATRAFOL 

• Do poprzecznego łączenia pasów folii FATRAFOL 807, 807/V oraz 807/G 

• Do łatania szczelin dylatacyjnych profili metalowych powlekanych FATRANYL PVC  

• Do izolowania szczelin dylatacyjnych pokrycia dachowego 

• Do wytwarzania elementów kształtowanych 3D 

Folia nie nadaje się do zastosowania jako mocowane mechanicznie pokrycie na całej powierzchni dachu. 

Zaleca się stosowanie folii o grubości przynajmniej 2 mm dla hydroizolacji elementów przestrzennych. 

◼ WYKONANIE 

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy dekarskie. 

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji. 

Hydroizolacja pokrycia dachu w strefie wewnętrznej należy układać luźno, bez mocowania do podłoża, pasy należy 
łączyć na zakład o szerokości minimum 50 mm. Po obwodzie dachu, w miejscu nagłych zmian nachylenia i 
występowania szczegółów, folię należy przymocować do konstrukcji nośnej przy pomocy kształtowników z blachy 
powlekanej. 

Pasy można łączyć ze sobą przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń do zgrzewania lub zgrzewarek z 
klinem grzewczym (zgrzew jednolity). 

Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i warstwy podkładowej nie powinna spaść poniżej -5 °C. 

◼ INFORMACJE O PRODUKCIE 

• Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania folii FATRAFOL 804  

• Grubość    - 1,50 mm; 1,80 mm; 2,00 mm 

• Szerokość -  1200 mm; 125 mm 

• Długość na rolce  -  20m; 16,5 m; 15 m 

• Ilość na rolce - 24 m2; 19,8  m2; 18 m2   
 

• Wygląd i kolorystyka 

• Folia gładka o matowej powierzchni 

• Strona górna  - Kolor standardowy - jasnoszary RAL 7035 
  - A także w kolorach przedstawionych w tabeli 
  - 120 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem danych identyfikacyjnych 
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• Strona dolna - Szary 
 - W przypadku białej folii – biały 

 UWAGA:  Zachować poprawność układania ze względu na stabilizację górnej 
 warstwy na promieniowanie UV 

 

Faktura  Kolor górnej powierzchni 
FATRAFOL 804 

Odcień koloru 
wzornik kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

 Ciemnoszary 7012 

 Czerwony 3016 

 Niebieski 5015 

 Biały 9010 

 Zielony 6000 

 Miedziano-brązowy 8004 

 Białoszary 7047 

 Antracyt 7016 
*) Są to przybliżone odcienie kolorów, mogą wystąpić różnice zależnie od partii produkcyjnej 

◼ ZWIĄZANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

• Karta techniczna TL 5-1005-06, Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 804, wydana przez Fatra, a. s., 
Napajedla 

• Certyfikat systemu kontroli produkcji nr 1390-CPR-2019-049/Z wydany przez CSI, a.s., oddział Zlín 
dla folii hydroizolacyjnych FATRAFOL 804 

Ważność dokumentacji: Montaż folii wymaga wykorzystania aktualnej dokumentacji do produktu (karta 
danych technicznych, deklaracja zgodności), która jest dostępna na www.fatrafol.cz.  

 
 

 
 
 
 
 

http://www.fatrafol.cz/
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 2.2  Materiały uzupełniające systemy hydroizolacyjne  

Uzupełniające materiały hydroizolacyjne to elementy systemu hydroizolacji dachów FATRAFOL-S, których stosowanie 
pomaga w wykonaniu idealnie szczelnego pokrycia dachu wraz z detalami obróbek. Obejmują elementy formowane 
próżniowo z folii niezbrojonych. Służą do wykończenia detali przestrzennych (stożek, krążek falisty), wycinki z folii, 
elementy odwadniające, urządzenia do wentylacji dachów, profile blach powlekanych oraz masy uszczelniające o 
wysokiej przyczepności do folii. Wszystkie powyższe materiały (z wyjątkiem uszczelniacza poliuretanowego) są 
wykonane w oparciu o poszczególne rodzaje folii hydroizolacyjnych produkowane przez FATRA, a.s., Napajedla. 
Dzięki temu można zagwarantować ich wzajemną zgodność oraz jednolitość materiału w ramach systemu 
hydroizolacji dachów FATRAFOL-S. 

 2.2.1  Kształtka przestrzenna -  narożnik wewnętrzny  

Próżniowo formowany element z folii FATRAFOL 804, grubość 2 mm 

Producent: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentacja: Norma zakładowa PND 5-101-97, karta materiału nr /1997 

Kolor: W kolorach folii FATRAFOL 804 

Wymiary produkcyjne: Wysokość 50 mm, średnica 120 mm 

Pakowanie: W torbie papierowej 40 sztuk, w pudełku po 400 sztuk 

Zastosowanie: Do wykończenia i uszczelnienia narożników wewnętrznych 

 

 2.2.2  Kształtka przestrzenna - stożek zewnętrzny   

Próżniowo formowany element z folii FATRAFOL 804, grubość 2 mm 

Producent: FATRA, a.s., 763 61 Napajedla 

Dokumentacja: Norma zakładowa PND 5-101-97, karta materiału nr 2/1997 

Kolor: W kolorach folii FATRAFOL 804 

Wymiary produkcyjne: Wysokość 25 mm, średnica 160 mm 

Pakowanie: W torbie papierowej 30 sztuk, w pudełku po 240 sztuk 

Zastosowanie:  Do wykończenia i uszczelnienia narożników zewnętrznych 

 

 2.2.3  Kominki wentylacyjne 

Wywietrzniki z kołnierzem na bazie PVC-P z możliwością zgrzewania gorącym 
powietrzem z folią. 

Typ:  Plastyfikowany PCW 

Wymiary:  Wysokość min. 300 mm, średnica otworu ok. 100 mm 

Zastosowanie: Do odprowadzania zatrzymanej wilgoci z  wszystkich 
rodzajów dachów. Zalecana ilość - 3 szt. na 100 m2. 

 
 

Typ:  Twarde tworzywo 

Wymiary:    Wysokość min. 300 mm (do 2000 mm na zamówienie), 
średnica otworu ok. 50 mm; 70 mm; 100 mm; 125 mm 

Zastosowanie:  Do odprowadzania zatrzymanej wilgoci z  wszystkich 
rodzajów dachów. Zalecana ilość - 3 szt. na 100 m2. 
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Typ:  Tworzywo twarde, do wentylacji podłoża 

Wymiary:    Wysokość min. 300 mm (do 2000 mm na zamówienie), 
głębokość pod folią 180 mm (do 2000 mm na zamówienie), 
średnica otworu ok. 50 mm; 70 mm; 100 mm; 125 mm 

Zastosowanie:  Przeznaczony do wodoszczelnych  przepustów dachowych 
przez folie FATRAFOL dla odpowietrzania pionów 
kanalizacyjnych 

  

 2.2.4  Przepust kablowy - obróbka 

Przepust kablowy do płaskiego dachu z kołnierzem z folii PVC-P 
umożliwiającym zgrzanie gorącym powietrzem do folii hydroizolacyjnej 

Typ:  Plastyfikowany PCW 

Wymiary:  Wysokość min. 300 mm, średnica otworu 24 mm 

Zastosowanie:  Przeznaczony do wodoszczelnych przepustów kablowych 
przez folię FATRAFOL. 

 

Typ:   Twarde tworzywo 

Wymiary:  Wysokość min. 300 mm (na zamówienie do 2000 mm), 
głębokość pod folią 180 mm (do 2000 mm na zamówienie), 
średnica otworu ok. 50 mm; 70 mm; 100 mm; 125 mm 

Zastosowanie:  Przeznaczony do wodoszczelnych przepustów kablowych 
przez folię FATRAFOL. 

 

 2.2.5  Wpusty do odprowadzania deszczówki 

Wpusty deszczowe z kołnierzem na bazie PVC-P do zgrzewania z folią 
gorącym powietrzem. 

Typ:  Plastyfikowany PCW 

Wymiary: Średnice kielicha 60 mm do 110 mm (co 10 mm), 125 mm, 
150 mm 

Zastosowanie: Do połączenia folii FATRAFOL do systemu odprowadzania 
wody deszczowej. We wbudowanych wpustach należy 
umieścić kratki do przechwytywania liści lub żwiru.  

Typ:  Twarde tworzywo 

Wymiary: Średnice kielicha 70 mm; 100 mm, 125 mm, 150 mm 

Zastosowanie: Do połączenia folii FATRAFOL do systemu odprowadzania 
wody deszczowej. We wbudowanych wpustach należy 
umieścić kratki do przechwytywania liści lub żwiru. 

 



System hydroizolacji dachów FATRAFOL-S strona 35 

 

 

 

                                                     09/2021                                                     

 2.2.6  Wpusty odprowadzające do istniejących systemów rynnowych  

Wpusty deszczowe ze zintegrowanym kołnierzem PVC-
P do zgrzewania z folią gorącym powietrzem. 

Wymiary: Średnice kielicha 50, 75, 90, 104, 110, 
125, 160 mm; głębokość poniżej folii 
180 mm (na zamówienie do 2000 mm) 

Zastosowanie: Służą do połączenia folii FATRAFOL 
do systemu odprowadzania wody 
deszczowej. We wbudowanych 
wpustach należy umieścić kratki do 
przechwytywania liści lub żwiru. 

 

 2.2.7  Rzygacze i przelewy bezpieczeństwa 

Kształtki odwadniające ze zintegrowanym kołnierzem PVC do zgrzewania z 
folią gorącym powietrzem. 

Wymiary: Średnice ielicha 40 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm 
wloty czworokątne 50x100 mm do 100x300 mm 

Zastosowanie: Do wykonania odprowadzenia wody deszczowej przez 
pionową ścianę, np. attykę. 

 

 2.2.8   Kształtki 

Elementy o odpowiednich kształtach ze zintegrowanym kołnierzem na 
bazie PVC-P umożliwiającym zgrzewanie gorącym powietrzem z folią. 

Wymiary: Szeroka gama wymiarów, zależnie od rodzaju 

Zastosowanie:   Do wykonania uszczelnień anten telewizyjnych, 
przewodów elektrycznych, okrągłych i 
prostokątnych profili zamkniętych przechodzących 
przez dach 

 

 2.2.9  Profil „A” Novoplast 1871                                                                    

Profil pomocniczy do folii FATRAFOL - (typ 1871, dysza nr 2291). 
 
Zastosowanie: Do optycznego podziału powierzchni pokryć 

dachowych na mniejsze części, utworzenia imitacji 
dachu z blachy na rąbek. Profile należy umieszczać 
na gotowym pokryciu powłokowym, nie ma funkcji 
izolacyjnej. 

Zalety: Podział połaci dachu na części, możliwość zmiany 
kierunku spływu wody opadowej, walory estetyczne 

Skład: Plastyfikowany PVC – profil wytłaczany, stabilizacja 
UV 

Kolor: Produkowany w kolorach folii 
Wymiary:  Szerokość 31,5 mm; wysokość 24,5 mm, długość 

2,5 m 
Pakowanie:  W kartonach w pełnych długościach 

Uwaga: Nie można stosować w charakterze płotka przeciwśnieżnego! 
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 2.2.10  Powlekane elementy montażowe 

Elementy stalowe z powłoką PVC produkowane na zamówienie (np. 
wspornik listwy żwirowej, podpora klimatyzatorów itp.). 

Wymiary:   Dowolne, ograniczone możliwościami urządzenia do 
   powlekania 

Zastosowanie:  Do mocowania i wzmacniania konstrukcji umieszczonych 
    na dachu 

 

 2.2.11  Kształtka płaska – łatka 

Okrągły wycinek z folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 804, grubość 2 mm 
   
Producent: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentacja: Norma zakładowa PND 5-101-97, karta materiału nr 3/1997 

Kolor:  W kolorach folii FATRAFOL 804 

Wymiary:  Średnica 160 mm 

Pakowanie: Torebka po 25 sztuk, pudełko tekturowe 300 sztuk 

Zastosowanie: Do osłonięcia elementów mocujących lub uszkodzonych 
miejsc powłoki hydroizolacyjnej  

 2.2.12  Kształtka płaska – kołnierz 

Wycinek w kształcie pierścienia kołowego z folii hydroizolacyjnej FATRAFOL 804, grubość 2 mm 
 
Producent: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentacja: Norma zakładowa PND 5-101-97, karta materiału nr 3/1997 

Kolor:  W kolorach folii FATRAFOL 804 

Wymiary:  Średnica 160 mm 

Pakowanie:  Torebka po 25 sztuk, pudełko tekturowe 300 sztuk 

Zastosowanie: Do osłonięcia elementów mocujących lub uszkodzonych 
miejsc powłoki hydroizolacyjnej  

 2.2.13  Wytłaczany sznur NP1871 

Sznur o przekroju okrągłym, wytłaczany ze stabilizowanego UV tworzywa (profil nr 1871, n.n. 2768) 
 
Producent: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentacja: Norma zakładowa PND 5-100-95 ML15 

Kolor: W kolorach folii FATRAFOL 814 

Wymiary:  Długość około 125 m, średnica 4 mm 

Pakowanie:   Rolka 2 kg 

Zastosowanie:  Przeznaczony do wypełniania szczelin pomiędzy arkuszami 
folii FATRAFOL 814 
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 2.2.14  Masa zalewowa Z-01 

Roztwór PVC i domieszek w rozpuszczalnikach organicznych. 
Kolor: Ciemnoszary, jasnoszary, zielony 

Pakowanie: Puszka 2,5 l 

Zastosowanie: Estetyczne wykończenie zgrzewów wzdłuż brzegów folii. Masę 
należy nakładać przy pomocy butelki PE z rurką w wieczku. Po 
nałożeniu zasycha w ciągu 2 godzin. Do ewentualnego 
rozcieńczania masy zalewowej producent oferuje rozcieńczalnik 
pod oznaczeniem handlowym L-494. Orientacyjne zużycie 
rozcieńczalnika w przypadku zabezpieczenia połączeń 
zgrzewanych na całej powierzchni  1 opakowanie = 300 m2 

Ostrzeżenie:  Opary są szkodliwe dla zdrowia! Substancja łatwopalna I 
klasy! Przed użyciem starannie wymieszać zawartość 
puszki wstrząsając! 

 

 2.2.15  Rozcieńczalnik L-494 

Bezbarwna ciecz. 

Pakowanie:  Puszki o pojemności 2,5 l 

Zastosowanie:  Do wytwarzania i rozcieńczania mas zalewowych Z-01 
przeznaczonych do zabezpieczania połączeń zgrzewanych 
folii FATRAFOL z PVC-P. Stosunek poszczególnych 
składników - 20 % rozdrobnionej folii, 80 % rozcieńczalnika). 
W wyjątkowych przypadkach można stosować do łączenia 
folii hydroizolacyjnych z PVC-P na zimno - z zachowaniem 
specyficznych warunków. 

Ostrzeżenie:  Rozcieńczalnik L-494 zawiera tetrahydrofuran (THF) - 
lotną, łatwo zapalną, trującą ciecz bezbarwna. Opary są 
szkodliwe dla zdrowia! Substancja łatwopalna I klasy! 

 

 2.2.16  Środek czyszczący TW do folii PVC P 

Przezroczysta ciecz 

Opakowanie: Puszka 5 l 

Zastosowanie:  Środek czyszczący TW pomaga usunąć zabrudzenia z 
powierzchni folii PVC-P 

Ostrzeżenie:  Substancja wysoce łatwopalna, drażniąca, zawiera aceton i 
octan etylu! 
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 2.2.17  Uszczelniacz poliuretanowy FATRAPUR PU 25 

Wysoce elastyczna masa poliuretanowa o dużej przyczepności do folii i materiałów 
budowlanych oraz długiej żywotności, nawet przy wystawieniu na bezpośrednie 
działanie warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV. 
Twardość uszczelniacza po wyschnięciu 25 Sh A 

Pakowanie:  - Kartusze 310 ml  

Zastosowanie: Do długotrwałego elastycznego uszczelnienia połączeń folii 
hydroizolacyjnej z metalami, tworzywami sztucznymi i 
materiałami budowlanymi. Uszczelniane powierzchnie muszą 
być suche i czyste. Nie rozcieńczać. Nakładać za pomocą 
pistoletu do uszczelniaczy lub szpachli. 

Stosowanie: W temperaturze +5 °C do +40 °C 

 

 2.2.18  Uszczelniacz polimerowy 

Jednoskładnikowa elastyczna hybrydowa masa  uszczelniający na bazie polimerów MS. 
Posiada wiele zastosowań, utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, 
tworzy miękkie, elastyczne, wodoodporne połączenie o doskonałej odporności na 
działanie czynników atmosferycznych i substancji chemicznych. Nie zawiera 
rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu. Po zastosowaniu nieznacznie się kurczy.  

Pakowanie:  - Kartusze – 20 x 290 ml (biały, jasnoszary, czarny) - 25 Sh A 
- Torebka - 20 x 600 ml (kolor biały, czarny, ciemnobrązowy, 
antracytowy, odcienie szarości) – 25 Sh A 

Zastosowanie: Do uszczelniania i wypełniania przerw przyłączeniowych i 
dylatacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Uszczelniane 
powierzchnie muszą być suche i czyste. 

Stosowanie: W temperaturze +5 °C do +40 °C 
 

 2.2.19  Ciekłe produkty hydroizolacyjne 

 2.2.19.1 Triflex ProDetail 

Trtiflex ProDetail jest systemem hydroizolacyjnym stosowanym w formie ciekłej opartym na dwuskładnikowej żywicy 
polimetakrylanu metylu i wzmocnieniu z włókniny Triflex Special Fleece 110 g/m². Kolory standardowe: RAL 7032 
(szary beżowy), RAL 7035 (szary jasny) i RAL 7043 (szary ciemny). 

 
 

Parametry techniczne: 

• Europejska aprobata techniczna ETA-06/0269 zgodnie z ETAG 005  

• Odporny na działanie warunków klimatycznych 

• Odporny na przerastanie korzeniami roślin 
 

• Odporny na hydrolizę i trwałe działanie wody 

• Odporność na rozprzestrzenianie się ognia na dachu - klasyfikacja Broof (t3) 
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Zastosowanie: Do obróbki nietypowych złożonych szczegółów. Można go stosować na praktycznie wszystkich 
rodzajach podłoży w połączeniu z folią PVC-P FATRAFOL. Należy go nakładać przy użyciu pędzla lub 
specjalnego wałka. 

 Zaaprobowane rodzaje podłoży: 

• Asfalt, bitum, modyfikowane papy asfaltowe SBS i APP 

• Beton, polimerobeton, wylewka wyrównująca, beton lekki, tynk 

• Stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, cynk, ołów 

• Szkło, drewno 

• Folie hydroizolacyjne na bazie PVC-P 

• Powierzchnie z tworzywa sztucznego (folia, powłoki, elementy) - PVC-P, PU, PMMA, żywice 
epoksydowe i poliestrowe, EPDM 

Sposób użycia: Prace mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkoloną ekipę dekarską. 

 Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, wolne od pyłu, oleju, zatłuszczeń, niespójnych powłok 
malarskich i innych zanieczyszczeń. Przygotowanie podłoża (w większości przypadków uszorstnienie, 
przeszlifowanie papierem ściernym itp.) należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Zasadniczo: zagruntowanie powierzchni + dwukrotne malowanie z welonem wzmacniającym 

 Gotowa hydroizolacja jest wodoszczelna po upływie 30 minut, można po niej chodzić po upływie 45 minut. 

 Uwaga: Właściwą masę należy przygotować, mieszając podstawowe składniki z katalizatorem Triflex 
Katalysator (100 g katalizatora na 5 kg masy). Gotową masę należy zużyć w ciągu ok. 30 
minut. 

Temperatura stosowania: - 5 °C do +40 °C 

Zużycie: ok. 3 kg / 1 m2 

Pakowanie: - Triflex ProDetail – puszka 15,0 kg 
 - Triflex Catalysator – torebka plastikowa 0,10 kg 
 - Triflex Specialvlies – welon wzmacniający o szerokości 20 cm, 52,5 cm, 105 cm; nawój 50 m 
 - Triflex Cryl Primer 222 i 276 – puszka 10 kg 

Środek czyszczący: Triflex Cleaner (puszka 9 l) 

 2.2.19.2 Triflex ProFibre 

Trtiflex ProFibre jest systemem hydroizolacyjnym stosowanym w formie ciekłej opartym na dwuskładnikowej żywicy 
poliakrylanu metylu i wzmocnieniu z włókniny. 

  

 

Zastosowanie:  Do wykańczania nietypowych, skomplikowanych detali. Wraz z folią FATRAFOLPVC-P Triflex 
ProFibre jest odpowiedni dla niemal każdego podłoża. Nakładać pędzlem lub specjalnym wałkiem. 

Dopuszczone rodzaje podłoża są identyczne jak dla Triflex ProDetail. 
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Parametry techniczne: 

• Odporny na warunki atmosferyczne 

• Odporny na przerastanie korzeni 

• Odporny na hydrolizę i stałe działanie wody 

• Odporność na działanie płomieni po dachu – klasyfikacja Broof (t1) 

Nakładnie: Wszelkie podłoża muszą być czyste, suche, bez pyłu, oleju, smaru, zniszczonej powłoki lakierniczej 
i innych zanieczyszczeń. Podłoże należy przygotować (zwykle szorstkowane, piaskowane itp.)  
zgodnie z zaleceniem producenta. 

 Po przygotowaniu podłoża i nałożeniu podkładu wiążącego nakładać wyrób wałkiem futerkowym 
lub pędzlem w ilości co najmniej 3,0 kg Triflex ProFibre na m2  

 Warstwa hydroizolacyjna uzyskuje wodoszczelność po 30 min., po 45 min. można po niej chodzić. 

Temperatura nakładania: 0 °C do +40 °C 

Zużycie:  Około 3 kg/1 m2   

Pakowanie:  - Triflex ProFibre – puszka 15 kg 
- Triflex Katalysator – torebka plastikowa 0,10 kg 
- Triflex Cryl Primer 222 i 276 – puszka 10 kg 

Oczyszczacz:  - Triflex Cleaner (puszka 1 l i 9 l) 

Uwaga: Przy sprzedaży i stosowaniu wyrobów Triflex poza granicami Republiki Czeskiej proszę skontaktować się 
bezpośrednio z firmą Triflex GmbH & Co. KG. 

 2.2.20  Profile z blachy powlekanej FATRANYL PVC 

Opis produktu: FATRANYL to ocynkowana ogniowo blacha, powleczona dwustronnie ochronną warstwą lakieru i na 
górnej stronie dodatkowo warstwą plastyfikowanego PVC. 

 

  

 O cechach użytkowych blachy powlekanej przesądza przede wszystkim zastosowanie dobrej jakości 
blachy, przeznaczonej do stosowania w budownictwie oraz skład warstwy PVC, zapewniający 
wysoką odporność na działanie promieniowania UV oraz odporność na degradację termiczną 
podczas zgrzewania gorącym powietrzem. Blachy FATRANYL nie wymaga żadnych czynności 
konserwacyjnych, ani renowacji warstwy PVC przez cały okres życia. 

 FATRANYL spełnia wymagania normy EN 14783. 

Zastosowanie:   Blacha powlekana jest przeznaczona do: 

• Liniowego mocowania i wykańczania elementów krawędziowych powłok hydroizolacyjnych na 
bazie folii PVC-P 

• Elementy blacharskie – do obróbek blacharskich dachów, tarasów, balkonów, loggii, gzymsów, 
parapetów itp. 

Sposób użycia:  Obróbka blach FATRANYL (cięcie, gięcie, formowanie itp.) jest podobna do obróbki samej blachy 
bez warstwy PVC-P, z tą różnicą, że blach tych nie można łączyć metodą lutowania lub spawania. 
Można je łączyć na styk z zachowaniem przerwy dylatacyjnej lub na zakładkę z następnym 
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nałożeniem łaty z folii jednorodnej FATRANYL 804. Blachy powlekane FATRANYL można zgrzewać 
przy użyciu ręcznych urządzeń do zgrzewania gorącym powietrzem z wszystkimi foliami 
hydroizolacyjnymi systemu FATRAFOL-S na bazie PVC-P. 

Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania: 

• Grubość blachy 0,6 mm, grubość warstwy PVC-P min. 0,6 mm 

• Dostępne standardowo w arkuszach o wymiarach 2 x 1 lub w zwojach 30 x 1 m 

• Profile formowane – kształty i wymiary patrz Tabela 4 

Wygląd i kolorystyka: 

• Kolor standardowy – jasnoszary  

• Dostępne także w kolorach jak w tabeli 
 

Faktura  Kolor górnej powierzchni 
FATRANYL PVC 

Odcień koloru 
wzornik kolorów RAL *) 

 Jasnoszary 7035 

 Ciemnoszary 7012 

 Czerwony 3016 

 Niebieski 5015 

 Biały 9010 

 Zielony 6000 

 Miedziano-brązowy 8004 

 Białoszary 7047 

 Antracyt 7016 
*) Niektóre odcienie kolorów mogą nieznacznie różnić się od palety kolorów RAL w różnych 

partiach produkcyjnych. 

Parametry techniczne – wartości gwarantowane: 

Właściwość Norma badań Wartości gwarantowane 

Odporność na warunki pogodowe EN ISO 4892-3 Spełnia wymagania 

Przyczepność warstwy PVC do blachy 
Norma producenta 
1005-11 

Spełnia wymagania 

Wytrzymałość połączeń zgrzewanych po starzeniu w wodzie i 
na powietrzu 

Norma producenta 
1001-11 

Zerwanie poza połączeniem 

Reakcja na ogień zewnętrzny ENV 1187 BROOF (t3) 

Dokumentacja techniczna: Karta techniczna, FATRANYL TL–5–1070–14, blacha pokrywana tworzywem 
FATRANYL PVC, wyprodukowana przez Fatra, a.s., Napajedla 

 

Tabela 4: Podstawowe zalecane kształty i wymiary profili z blachy powlekanej 
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Zalecany kształt 
i wymiary [mm] 

Nazwa 
Szerokość 
zalecana 

[mm] 
Zastosowanie 

 

  

Pasek zawijany 70 
Zakończenie folii na 
ścianie pionowej 

 

 

Pasek zawijany 
podgięty 

70 
Zakończenie folii na 
ścianie pionowej 

 

  

Listwa do naroży 
wewnętrznych  

70 (100) 
Mocowanie folii w 
wewnętrznych 
narożnikach 

 

 

Listwa do naroży 
zewnętrznych  

70 (100) 
Mocowanie folii w  
zewnętrznych 
narożnikach 

 
 

 
 

Listwa do naroża 
wewnętrznego 
balkonu 

250 
Zakończenie folii na 
ścianie 

 

 

 

Kapinos szeroki 150 
Zakończenie deski 
okapowej oraz attyki 

 

 
 

Łapacz żwiru 250 
Boczne zakończenie 
gzymsu 
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Łapacz żwiru 
zagięty 

330 
Boczne zakończenie na 
konstrukcji ściany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3  Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze to grupa produktów służących przede wszystkim do zabezpieczenia miejsc połączenia powłoki 
hydroizolacji z pozostałymi elementami konstrukcji dachu. Należą tutaj włókniny oddzielające i ochronne oraz inne 
materiały niezbędne do skompletowania pokrycia dachu. Poniższe produkty zostały przetestowane i sprawdzone do 
tych zastosowań, lecz można stosować zamienniki innych producentów przy zachowaniu identycznych właściwości. 
Bieżący asortyment materiałów pomocniczych i uzupełniających można znaleźć w aktualnym cenniku. 

W razie konieczności zastosowania w danym konkretnym projekcie innego, niewymienionego tutaj materiału, 
zalecamy skonsultowanie możliwości jego zastosowania z producentem folii FATRAFOL. 
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 2.3.1  Folie paroizolacyjne 

 2.3.1.1 Folia paroizolacyjna z PE FATRAPAR 150, 200 

 
Opis produktu: FATRAPAR to folia paroizolacyjna na bazie PE, produkowana w grubościach 0,15 oraz 0,20 mm.   
                           Folia paroizolacyjna spełnia wymagania normy ČSN EN 13984. 
 
Zastosowanie: Jako warstwa paroszczelna zapobiegająca             
                           przedostawaniu się pary wodnej i wilgoci przez 
                           konstrukcję dachu i inne przegrody budowlane. Folię    
                           można stosować do stropodachów i dachów   
                           spadzistych, konstrukcji ścian, stropów i podłóg. 
 
Sposób użycia: FATRAPAR należy układać, kierując się zasadami     
                           ustalonymi i opisanymi w niniejszej  instrukcji.Folię  
                           paroszczelną zazwyczaj umieszcza się pod warstwą   
                           termoizolacyjną przy  wewnętrznej powierzchni   
                           konstrukcji dachu. Należy ją układać zgodnie z nachyleniem dachu, do jej łączenia stosować   
                           dwustronną taśmę klejącą z kauczuku butylowego lub taśmę Al, zgodnie z zaleceniami  
                           producenta taśmy. 

 

Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania: 

Grubość Szerokość 
Masa 

powierzch-
niowa*) 

Grubość 
dyfuzji     

Sd 
Nawój na rolce Masa rolki *) 

[mm] [mm] [kg.m2] [m] [m] [m2] [kg] 

0,15 4000 0,15 82,5 50 
200 

30 

0,20 4000 0,20 110 50 40 
 *) wartości informacyjne 

 2.3.1.2 Folia izolująca pary bitumiczne 

 
System hydroizolacyjnych pokryć dachowych FATRAFOL-S pozwala wykorzystać powszechnie dostępne izolacje 
par bitumicznych spełniających wymagania ČSN EN 13970. 
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 2.3.2  Izolacje termiczne 

 2.3.2.1 Izolacja termiczna z włókien mineralnych 

  

Zalety: 

• Niepalność zapewnia ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia (reakcja na ogień klasy A1) 

• Współczynnik przewodności cieplnej ( cca 0,04 W·m−1·K−1) 

• Znakomita odporność termiczna i stabilność wymiarów 

• Wysoka dźwiękochłonność 

• Wysoka paroprzepuszczalność (µ cca 1-10) 

• Jest zgodna z foliami PVC-P, nie trzeba stosować włóknin oddzielających 

Wady: 

• Wysoka nasiąkliwość 

• Kilkakrotnie większe obciążenie konstrukcji dachu w porównaniu do izolacji z tworzyw (EPS, PIR) 

• Względnie niska wytrzymałość na obciążenie punktowe w przypadku typów standardowych 

Opis produktu:  Sztywna, ciężka płyta z wełny mineralnej łączonej żywicą organiczną, hydrofobizowana. 

Zastosowanie: Do izolacji cieplnej, przeciwpożarowej i akustycznej budynków. W przypadku izolacji składających się 
z różnych systemów, przede wszystkim jako górna warstwa pod pokryciem w celu uzyskania lepszych 
parametrów przeciwpożarowych dachu. Nadaje się do systemów mocowanych mechanicznie lub do dachów 
z gontów lub płytek. 

Sposób użycia: Wełnę mineralną układa się w jednej lub kilku warstwach, maksymalna szerokość szczelin 
stykowych 5 mm. Minimalna zalecana grubość izolacji jednowarstwowej 60 mm. 

Pakowanie: W pakietach lub na paletach owiniętych folią opakowaniową. 

Wymiary: Szerokość x długość: (600 x 1000) mm, (1200 x 2000) mm;  
 Grubość: 30 mm do 200 mm 



strona 46 FATRAFOL-S System hydroizolacji dachów 

 

 

  

                                                  09/2021                                                                   

 2.3.2.2 Styropian (EPS) 

 

  

Zalety: 

• Niska gęstość pozorna ( cca 20-30 kg/m3) 

• Niższa cena w porównaniu z innymi płytami izolacyjnymi 

• Współczynnik przewodności cieplnej ( cca 0,033 W·m−1·K−1)  

Wady: 

• Gorsze parametry przeciwpożarowe (reakcja na ogień klasy A1) 

• Wwyższa nasiąkliwość 

• Niepożądane oddziaływanie z folią PVC-P (konieczność oddzielenia welonem szklanym 120 g/m2 lub 
włókniną 200 g/m2) 

• Niska odporność termiczna (np. ryzyko zmian objętości podczas zgrzewania folii gorącym powietrzem na 
płycie) 

• Wyższa rozszerzalność cieplna 

Opis produktu:  Płyty termoizolacyjne, stabilne wymiarowo, o parametrach spełniających wymagania odnośnie 
stosowania jako ocieplenie stropodachów. 

Zastosowanie: Do wszystkich rodzajów dachów z wyjątkiem dachów odwróconych. 

 
Sposób użycia:  Od EPS 70 S (do układania warstwy izolacyjnej) po EPS 200 S (do warstw hydroizolacji poddanych    
                            wysokim obciążeniom). 

           Dla górnej warstwy izolacji min. EPS 100 S (dla dachów nieużytkowych). 

Pakowanie:        W pakietach owiniętych folią opakowaniową. 

Wymiary:          Szerokość x długość: (500 x 1000) mm, (1000 x 2000) mm, maks. (1000 x 6000) mm 
          Grubość: co 10 mm do 300 mm 
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 2.3.2.3 Styropian ekstrudowany (XPS) 

    

Zalety: 

• Niska gęstość pozorna ( cca 20-30 kg/m3) 

• Bardzo niska nasiąkliwość 

• Wysoka wytrzymałość na ściskanie przy ściśnięciu 10 % (≥ 250 kPa) 

• Współczynnik przewodności cieplnej ( cca 0,035 W·m−1·K−1) 

Wady: 

• Gorsze parametry przeciwpożarowe (reakcja na ogień klasy E) 

• Niepożądane oddziaływanie z folią PVC-P (konieczność oddzielenia welonem szklanym 120 g/m2 lub 
włókniną 200 g/m2) 

• Niska odporność termiczna (np. ryzyko zmian objętości podczas zgrzewania folii gorącym powietrzem na 
płycie) 

• Wyższa rozszerzalność cieplna 

Opis produktu:  Płyty termoizolacyjne o zamkniętej strukturze komórek, wyprodukowane metodą ekstruzji, o 
parametrach spełniających wymagania dotyczące stosowania jako ocieplenie stropodachów. 

Zastosowanie: Do dachów odwróconych, do dachów o dużym obciążeniu ruchu lub do dachów zielonych. 

Sposób użycia: Płyty posiadające wpust lub równe krawędzie układa się zazwyczaj w jednej warstwie na styk. 

Pakowanie: W pakietach owiniętych folią opakowaniową. 

Wymiary: Szerokość x długość: (600 x 1250) mm 
 Grubość: 20 mm do 200 mm 

 2.3.2.4 Płyty izolacyjne z poliizocyjanuranu (PIR) 

     

Zalety: 

• Niska gęstość pozorna (ρ cca 30 kg/m3) 

• Wysoka wytrzymałość na ściskanie przy ściśnięciu 10 % (≥ 120 kPa) 

• Niska nasiąkliwość za sprawą struktury zamkniętej 

• Płyty nie ulegają sublimacji na skutek nagrzewania powierzchni przez promieniowanie słoneczne 
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• Lepsze właściwości termoizolacyjne, zapewniająca te same właściwości izolacyjne przy mniejszej grubości 

niż dla materiałów standardowych. Współczynnik przewodności cieplnej ( cca 0.026 W·m−1·K−1) 

• Kompatybilne z foliami PVC-P, układanymi bezpośrednio na płytach izolacji cieplnej, nie trzeba stosować 
włóknin oddzielających 

Wady: 

• Wyższa cena 

• Nie można stosować do dachów odwróconych 

• Gorsze od wełny mineralnej  parametry przeciwpożarowe (reakcja na ogień klasy E) 

Zastosowanie: Materiał do izolacji cieplnej dachów 

Układanie:  Dla systemów klejonych (tylko płyty z powierzchnią wykończoną włóknem mineralnym), obciążonych i 
mocowanych mechanicznie. 

Pakowanie: W pakietach owiniętych folią opakowaniową. 

Wymiary: Szerokość: 600 do 1200 mm 
 Długość:1200 mm do 2,500 mm 
 Grubość: 30 mm do 120 mm 

 2.3.3  Włókniny oddzielające i ochronne 

 2.3.3.1 Włóknina separacyjna 

Włóknina igłowana na bazie w 100 % regenerowanych włókien syntetycznych (PP, PES), kolor biały lub czarny. 
Produkowana w wariancie prasowanym i nieprasowanym. 

Wymiary: - Szerokość 2000 mm 
 - Masa powierzchniowa 200 g/m² – 500 g/m² 

Zastosowanie:  Warstwa ochronna i oddzielająca dla powłok hydroizolacyjnych 
dachów płaskich i spadzistych 

Zalety: Zwiększona odporność na korozję biologiczną, geowłóknina nie 
nawija się na wiertło. 

Pakowanie: Rolki po 100 m2 są pakowane w folie PE   

 2.3.3.2 Płyty separacyjne i przewodzące 

Materiał separacyjny (folia PE, włókno szklane,włókniny syntetyczne i podobne) z warstwą przewodzącą. 
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Wymiary: Zależy od producenta (np. Controfoil, Controlit, FLOsafe, Sensor itp.) 

Zastosowanie: Warstwa przewodząca umożliwia niezawodne testowanie 
szczelności powłok hydroizolacyjnych metodą testu iskry. Warstwę 
umieszcza się bezpośrednio pod pokryciem hydroizolacyjnym.   

Zalety: Pozwala wykonać test iskry w warunkach, gdzie test byłby 
niejednoznaczny lub trudny do wykonania (podłoże nieprzewodzące 
lub suche) 

Pakowanie: Rolki  

Uwaga: Przydatność danego materiału musi być zweryfikowana u producenta  

 2.3.3.3 Włóknina szklana 

Włóknina wykonana z włókien szklanych, kolor biały. 
Wymiary: - Szerokość 2000 mm 
 - Masa powierzchniowa 120 g/m² 
 

Zastosowanie: Warstwa oddzielająca folia FATRAFOL / izolacja termiczna na    
                          bazie EPS 
 

Zalety:              Hamuje rozprzestrzenianie się ognia na dachu 
 

Pakowanie:      W rolkach po 200 m2 

 

 

 2.3.4  Elementy mocowania mechanicznego do folii hydroizolacyjnych 

 

Zastosowanie: Mocowania mechaniczne mają za zadanie przymocować folię hydroizolacyjną i powlekane 
                          tworzywem elementy obróbek do warstwy kotwiącej. Ta warstwa zazwyczaj jest konstrukcją nośną   
                          pokrycia dachu. 
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Opis:  Typowe łączniki mechaniczne składają się ze śruby lub nitów oraz rurek (teleskopów) lub płytek stalowych 
(podkładek) w zależności od warstwy zakotwienia. Śruby są zazwyczaj wykonane ze specjalnej stali z 
obróbką antykorozyjną lub ze stali nierdzewnej. Płytki stalowe wykonane są z blachy stalowej z 
odpowiednią obróbką powierzchniową (np. Aluzinc). Rurki plastikowe (teleskopy) są wykonane z wysokiej 
jakości polipropylenu, poliamidu lub polietylenu. 

 Łączniki mechaniczne są przeznaczone do mechanicznego zakotwienia folii hydroizolacyjnej i muszą mieć 
odpowiednią obróbkę antykorozyjną (zaleca się 15 cykli Kesternicha), a także muszą posiadać Europejską 
Aprobatę Techniczną ETA wg EAD 030351-00-0402 (zastąpiła ETAG 006).  Elementy mocujące różnych 
producentów (śruba i podkładka metalowa lub teleskop z tworzywa sztucznego) nie mogą być łączone ze 
sobą, zawsze należy stosować tylko certyfikowany zestaw. 

 

Wymiary: Śruby i nity produkowane są w wielu różnych długościach (od 25 do 300 mm). Rurki plastikowe 
(teleskopy) produkowane są w różnych kolorach, w zależności od producenta (niebieski, biały, szary, 
żółty, czerwony) i długościach od 20 mm do 700 mm. Płytki stalowe (podkładki) mają kształt okrągły o 
średnicy 50 (40) mm lub owalny 80x40 mm.   

Montaż:  Mocowanie mechaniczne odbywa się za pomocą ręcznych elektronarzędzi lub automatów mocujących. 

 Łączniki mechaniczne umieszcza się w odległości co najmniej 10 mm od krawędzi  folii. W przypadku braku 

możliwości umieszczenia wszystkich wymaganych łączników w zakładce  folii, można umieścić je na środku 

arkuszy  folii, przy czym łączniki muszą być przykryte wycinkami folii lub wstępnie uciętymi paskami. 

     

Mocowanie blachy trapezowej, desek drewnianych, drewnianych płyt wiórowych i lekkiego betonu odbywa 
się bez wstępnego nawiercania otworów pod łączniki. Przy mocowaniu folii do podłoży betonowych zwykle 
wykonuje się wstępne nawiercanie otworów, w zależności od instrukcji producenta. Producenci łączników 
mechanicznych również zalecają określoną głębokość nawiercanych otworów. 

Mniej popularną metodą mocowania jest tzw. mocowanie indukcyjne, które pozwala na umieszczenie 
łączników w pozycji niezależnej od szerokości arkuszy folii.  Nie dochodzi do przebicia folii, ponieważ 
łączniki z blachami są umieszczone pod nią. Metoda ta jest doskonała dla dużych aplikacji z blachą 

Próba Kesternicha - badanie 
 

PÓBA KESTERNICHA: 

Elementy złączne umieszcza 
się w komorze klimatycznej 
wypełnionej dwutlenkiem 
siarki. Po wystawieniu 
badanego produktu na 
działanie 2 litrów SO2 nie 
może pojawić się czerwona 
korozja. Cykl testowy składa 
się z 8 godzin ekspozycji i 16 
godzin spoczynku. 
Odporność zależy od liczby 
cykli, przez które testowany 
produkt przechodzi bez 
oznak czerwonej korozji.     
 

TESTOWANE  PRODUKTY 
 

TEMPERATURA 40°C 

OPÓR ELEKTRYCZNY 
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trapezową, gdzie można zastosować mniejszą ilość łączników z większą wydajnością, ponieważ są one 
umieszczone w symetrycznym rastrze. Są to na przykład systemy "Isoweld" i "Guardianweld".  

Zużycie:  Ilość łączników potrzebnych do określonych zastosowań zależy od lokalnych obciążeń wiatrem i nośności 

jednego łącznika. Minimalna ilość łączników mechanicznych wynosi 2 szt/m2. W przypadku niektórych 

rodzajów blach trapezowych możliwe jest zastosowanie mniejszej gęstości łączników. W zależności od 

rozstawu żeber blachy dopuszczalna jest mniejsza gęstość. 

 2.3.5  Kleje 

 2.3.5.1 Kleje poliuretanowe rozprężne do systemów klejonych 

 2.3.5.1.1  FATRAFIX TI 

Jednoskładnikowy piankowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia  

Zastosowanie: Do klejenia płyt termoizolacyjnych EPS, XPS, PIR, płyt na bazie 
MW do typowych podłoży budowlanych jak beton, płyty stolarskie, 
płyty wiórowe, folie bitumiczne z piaskiem  

Sposób użycia: Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, oleju i brudu. 
Optymalna temperatura kleju do nakładania wynosi powyżej 18 °C. 
Minimalna temperatura wynosi 10 °C. W temperaturach poniżej +15 °C 
czas reakcji i utwardzania ulega gwałtownemu wydłużeniu. Optymalna 
temperatura powierzchni wynosi od 15 °C do 30 °C, minimum +5 °C. 
Temperatury poniżej 15 °C wydłużają czas utwardzania. 
FATRAFIX TI nakłada się tylko na podłoże, w postaci prostych pasów o 
szerokości 25 mm - 40 mm w zależności od chropowatości i 
poziomowości podłoża, w odległości ok. 100 mm - 200 mm od siebie 
na obwodzie i w narożach dachu. W obszarze wewnątrz należy 
zwiększyć odległość między pasami do 300 mm. Po dwóch minutach 
od nałożenia pasków kleju należy delikatnie ułożyć na nim płyty 
termoizolacyjne. Nie wywierać żadnego nacisku. Po kolejnych 10 
minutach należy przejść po płytach, aby docisnąć je do podłoża. 

Wydajność: Wyrównane podłoże  110 m2 - 130 m2/kanister 6,0 kg 
                                  300 m2 - 350 m2/pojemnik 15,9 kg 

 
 Nierówne podłoże  50 m2 - 75 m2/kanister 6,0 kg 

                                  130 m2 - 200 m2/pojemnik 15,9 kg 
 
Opakowanie: 6.0 kg (13.7 l) pojemnik jednorazowy – do użytku profesjonalnego 
                      15.9 kg (22.0 l) pojemnik jednorazowy – do użytku profesjonalnego 

Oczyszczacz: FATRAFIX AC Środek czyszczący 

Przechowywanie: W oryginalnych pojemnikach w temperaturze +5 °C do +30 °C 

 

 2.3.5.1.2  FATRAFIX FM 

Klej jednoskładnikowy do jednostronnego stosowania natryskowego przeznaczony do klejenia folii FATRAFOL z 
włókniną od spodu do płyt termoizolacyjnych. 

Zastosowanie: Do klejenia folii FATRAFOL z włókniną od spodu do płyt termoizolacyjnych EPS, XPS, PIR* oraz 
MW* lub do nośnych podłoży budowlanych jak beton, płyty wiórowe OSB. Folia FATRAFOL może 
być też klejona bezpośrednio do płaskich, nośnych istniejących pokryć bitumicznych przy remoncie 
pokrycia dachu. 

*) stosować tylko do płyt zalecanych przez producenta 
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Sposób użycia: Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, oleju i brudu. 
Optymalna temperatura kleju do nakładania wynosi powyżej 18 °C. 
Minimalna temperatura wynosi 10 °C. W temperaturach poniżej +15 °C 
czas reakcji i utwardzania ulega gwałtownemu wydłużeniu. Optymalna 
temperatura podłoża wynosi od 15 °C do 30 °C, nie mniej niż 10 °C. 
Temperatury poniżej 15 °C wydłużają czas utwardzania. 
FATRAFIX FM nakłada się tylko na podłoże, zazwyczaj dolną warstwę 
(nie na folię)przez natrysk równej i jednorodnej warstwy z odległości 50 
– 60 cm pod kątem 90° na 80 % do 100 % powierzchni. W razie 
potrzeby można nałożyć dodatkową warstwę w   miejscach, gdzie jest to 
wymagane. Folię można układać niezwłocznie po nałożeniu kleju jeśli 
jest klejona do podłoża porowatego. Jeśli podłoże nie jest porowate klej 
powinien lekko podeschnąć. Zazwyczaj trwa to około 5 minut przy  
23 °C.  Po przyklejeniu folii należy  docisnąć ją do podłoża lekkim 
wałkiem, mopem lub szczotką. 

Wydajność: Wyrównane podłoże 120 m2 - 150 m2/kanister 15,0 kg 

Opakowanie: 15.0 kg (22.0 l) pojemnik jednorazowy – do użytku profesjonalnego 

Oczyszczacz: FATRAFIX AC Środek czyszczący 

Przechowywanie: W oryginalnych pojemnikach w temperaturze +5 °C do +30 °C 

 2.3.5.2 Kleje poliuretanowe rozprężne do systemów klejonych 

 2.3.5.2.1  FATRAFIX PVC 

Klej kontaktowy do przyklejania folii FATRAFOL z plastyfikowanego PVC do różnych rodzajów podłoża.  

Zastosowanie: Do klejenia folii hydroizolacyjnych FATRAFOL do pionowych 
powierzchni gzymsów, pionowych ścian i do łączenia folii 
hydroizolacyjnych gruntowych FATRAFOL do konstrukcji ścian. 
FATRAFIX PVC można stosować na różnych powierzchniach jak 
beton, blacha powlekana czy płyty OSB. 

Sposób użycia: Przed użyciem  podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, 
oleju i farby. Optymalna temperatura kleju do nakładania FATRAFIX 
PVC wynosi 18 °C. Minimalna to 10 °C.    
Optymalna temperatura podłoża dla prawidłowego stosowania wynosi 
od 15 °C do 30 °C. Temperatury poniżej 15 °C wydłużają czas 
utwardzania. 
Klej nakłada się na obie powierzchnie przez natrysk równej i 
jednorodnej warstwy z odległości 30 – 40 cm na 80 % do 100 % 
powierzchni. Jedną powierzchnię (folia) natryskiwać pionowo a drugą 
(ściana) poziomo. 

 Klej powinien nieco podeschnąć (kleić się do palca lecz nie zostawać 
na nim przy dotknięciu). W temperaturze 23 °C zajmuje to zwykle ok. 3 
minuty. Przyłożyć folię do powierzchni i docisnąć odpowiednio. W celu 
równomiernego docisku i uzyskania maksymalnej siły wiązania użyć 
wałka. Klej osiąga maksymalną siłę wiązania po 24h. 

Wydajność: 75 m2 - 100 m2/pojemnik 17,0 kg  

Opakowanie: 17.0 kg (22.0 l) pojemnik jednorazowy – do użytku profesjonalnego 

Oczyszczacz: FATRAFIX AC  

Przechowywanie: w oryginalnych pojemnikach w temperaturze +5 °C do +30 °C 
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 2.3.5.3 Środki czyszczące FATRAFIX 

 2.3.5.3.1  Środek czyszczący FATRAFIX AC   

FATRAFIX AC jest środkiem czyszczącym opracowanym do usuwania niezaschniętych klejów poliuretanowych 

Zastosowanie: FATRAFIX AC – do czyszczenia sprzętu 
natryskowego – węży, pistoletów, dyszy 

 FATRAFIX AC500 ml – czyszczenie narzędzi i dysz 

Opakowanie: 5 kg (13.7 l) pojemnik jednorazowy – do użytku 
profesjonalnego 

 500 ml aerozol do zastosowań przemysłowych i 
ogólnego przeznaczenia 

Storage: W oryginalnych pojemnikach w temp. otoczenia +5 °C    
                     do +30 °C 

            

 2.3.6  Warstwa odsączająca 

Warstwa odsączająca jest przeznaczona do odprowadzenia wody z warstw znajdujących się ponad warstwą 
hydroizolacyjną. Może być wykonana z obojętnych materiałów sypkich, tkanin i włóknin, mat z przestrzennie 
ukierunkowanych włókien syntetycznych, profilowanych płyt lub folii z tworzywa sztucznego, a także innych 
materiałów wodoprzepuszczalnych. Stosowana jest zwykle w konstrukcjach dachów balastowych i zielonych. 

Warstwa odsączająca umieszczona ponad główną warstwą hydroizolacji musi być odporna na działanie korozji 
biologicznej. 

Warstwa odsączająca musi być odwodniona. Nieodwodniona warstwa odsączająca może pełnić funkcję oddzielającą 
lub hydroakumulacyjną. 
Specjalne rodzaje przeznaczone do dachów zielonych spełniają również funkcję akumulacji wody. 

 2.3.6.1 Drenaż wnękowy i folie hydroakumulacyjne 

   

Opis produktu: Folia kubełkowa, opracowana do dachów balastowych i dachów zielonych 

Zastosowanie: Warstwa drenująca dla dachów balastowych. Warstwa retencyjna i odsączająca dla dachów 
zielonych. 

Sposób użycia: Układać  bezpośrednio na warstwie hydroizolacyjnej.  

 Rozwijać arkusze folii na powierzchni dachu obok siebie, zrobić zakładkę i skleić w zakładce przy użyciu 
dwustronnej taśmy butylowo-kauczukowej.  

Wymiary:  Folia jest dostępna z wytłoczeniami o wysokości 10, 20, 40 oraz 60 mm. Doborem parametrów folii 
akumulacyjnej powinien zająć się architekt kraiobrazu w oparciu o projekt dachu zielonego. 

Pakowanie: Rolki lub maty 
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 2.3.6.2 Włóknina drenażowa i hydroakumulacyjna 

Opis produktu: Nietkana włóknina z włókien syntetycznych 

Zastosowanie: Warstwa zabezpieczająca warstwę hydroakumulacyjną i drenująca dla dachów zielonych.  

Sposób użycia: Układać bezpośrednio na warstwie hydroizolacyjnej konstrukcji dachu luźno, krawędź przy krawędzi. 

Wymiary:  600 x 1200 mm, grubość 20 mm – 40 mm 

Pakowanie: Na paletach 

                                     

 2.3.6.3 Hydrofilowa wełna mineralna 

Opis produktu: Płyty wełny mineralnej 

Zastosowanie: Warstwa zabezpieczająca hydroakumulacyjna i drenująca dla ogrodów dachowych. Częściowo 
 zastępuje podłoże i jest używana do zakorzeniania roślin. 

Sposób użycia: Układać bezpośrednio na warstwie hydroizolacyjnej konstrukcji dachu luźno, krawędź przy krawędzi. 

Wymiary:  600 x 1000 mm, grubość 50 mm - 100 mm.  

Pakowanie: Na paletach 

                           

 2.3.6.4  Folia drenażowa Petexdren 

Opis produktu: Geomata syntetyczna wykonana z włókien polietylenowych. Wysoka wodoprzepuszczalność zostaje 
zachowana również po obciążeniu kolejnymi warstwami konstrukcyjnymi. Produkt w kolorze 
czarnym lub białym. 

 Dostępna pojedynczo lub w postaci uwarstwionej z włókniną na bazie PE. 
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Zastosowanie: Jako warstwa odsączająca i oddzielająca w konstrukcjach dachów płaskich użytkowych, zielonych, 
balastowych oraz w dachach z systemem kontroli i renowacji. 

Sposób użycia: Petexdren należy układać bezpośrednio na folii hydroizolacyjnej na styk. W przypadku Petexdrenu 
bez włókniny, włókninę należy ułożyć oddzielnie na macie. Ponieważ Petexdren ma ograniczoną 
odporność na działanie czynników atmosferycznych, po jego ułożeniu należy niezwłocznie ułożyć 
następną warstwę. 

Wymiary: Petexdren 400 – grubość 3,0 mm 
 Petexdren 900 – grubość 6,0 mm 
 Petexdren 600 + 300 (kompozyt) – grubość 7,0 mm 

Pakowanie: Na rolkach o szerokości 1500 mm. 

 2.3.7  Inne 

 2.3.7.1 Listwa separacyjna 

Perforowana listwa ze stali nierdzewnej, aluminium lub blachy powlekanej w kształcie litery L, na krawędziach 
wzmocniona przez wygięcie. 

Wymiary: (50 (100) x 30 x 2.500) mm lub (40 do 90 x 60 x 2000) mm 

Zastosowanie: Do zabezpieczenia i zakończenia warstw stabilizujących 
dachów balastowych, obciążanych kruszywem lub płytkami na 
podkładkach, na obwodzie połaci dachowej. Mocowane do 
podłoża za pomocą zespolonych pasków lub wycinków folii 
zgrzewanych do pokrycia dachu.  

 2.3.7.2 Wsporniki instalacji odgromowej 

Elementy wspornikowe, podstawa z tworzywa lub betonu z uchwytem mocującym przewodu odgromowego, 
Alternatywnie w całości z tworzywa sztucznego z podkładką foliową. 

Wymiary:         W zależności od producenta 
 
Zastosowanie: Uchwyty przewodów odgromowych na dachach płaskich oraz na   
                          konstrukcjach obwodowych 
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 2.3.7.3 Łapacz śnieżny 

Profil z blachy powlekanej z podkładką foliową lub bez. 

Wymiary: W zależności od producenta 
 
Zastosowanie: Zapobiega ześlizgiwaniu się śniegu z dachu. Łapacz jest 

mocowana mechanicznie do konstrukcji dachu a podkładka 
foliowa pozwala na szczelne połączenie z folią dachową. 

   

 2.3.7.4 Podkładki pod płytki 

Zwykłe lub regulowane podkładki pod płytki 

Wymiary: W zależności od producenta 
 
Zastosowanie: Podkładki są wykonane z tworzywa termoplastycznego (PP, PE), 

mogą być układane bezpośrednio na folii dachowej. Podkładki 
gumowe powinny być odseparowane od folii dachowej. Jako separator 
użyć łatki z folii FATRAFOL z włókniną. 

   

 2.3.7.5 System zabezpieczający przed upadkiem 

Uchwyt linowy stały, przeznaczony do doraźnego przymocowania uprzęży zabezpieczającej przed upadkiem z 
wysokości. Dostępne są różne warianty mocowane do żelbetu, podłoża drewnianego, belek stalowych i blach 
trapezowych. 

Zastosowanie: Kotwa jest przeznaczona do zamontowania na dachu płaskim z 
drogą swobodnego spadania min. 1,5 m. Pozwala na swobodne 
poruszanie się montażystów lub osób wykonujących czynności 
kontrolne, konserwacyjne oraz naprawy na dachach. Z kotwy nie 
można korzystać jako z zaczepu do przenoszenia ciężarów. 

Sposób użycia: Zgodnie z zaleceniami producenta 

Wymiary:           W zależności od producenta 

Pakowanie:       W zależności od producenta 
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 2.3.7.6 Taśma butylokauczukowa 

Dwustronna taśma butylokauczukowa, stabilna UV, kolor czarny. 

Zastosowanie: Gazoszczelne łączenie folii paroszczelnych, uszczelnianie 
detali, przepustów i połączeń z konstrukcją obrzeża 

Zalety: Ekstremalna odporność na starzenie się i wysoka wytrzymałość 
na rozciąganie, stabilność wymiarowa, temperatura obróbki od 
+5 °C do +40 °C, odporność termiczna od -30 °C do + 80 °C 

Wymiary:     Szerokość 15 mm, długość na rolce 45 m (również inne długości) 

Pakowanie: Kartony papierowe 
 

  

 2.3.7.7 Masa wyrównująca do dachów płaskich 

Masa wyrównująca do stropodachów wyprodukowana z naturalnego perlitu powleczonego asfaltem. 

Zastosowanie: Wyrównywanie nierówności stropodachów, przede 
wszystkim podczas remontów asfaltowych pokryć 
powłokowych, realizacja spadków. 

Sposób użycia: Materiał rozprowadza się na powierzchni deską 
drewnianą i zagęszcza (ok. 30 %) po wymieszaniu materiału z 
emulsją lub materiał nakłada się bezpośrednio na 
penetrowaną powierzchnię i zagęszcza. Sposób aplikacji może 
się różnić w zależności od producenta. 

Zalety: Łatwość pracy z produktem 

Parametry techniczne: 

- Zużycie ok. 13 l na 1 m2 i 10 mm grubości 
- Przewodność cieplna: 0,07 W/(m.K) 
- Ciężar właściwy 300 kg/m3 

 
Pakowanie: Worek 100 l lub worek 25 kg 
 
Producenci: Boerner Thermoperl-RM, Knauf Bituperl, Bachl    
                      Flachdachdammung 
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 3  PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCYJNE 

 3.1  Ogólne wymagania dla projektu dachu 

Niezbędne wymagania dla konstrukcji pokrycia dachowego: 

• Zabezpieczenie wnętrz lub konstrukcji przed czynnikami pogodowymi 

• Odporność mechaniczna i stabilność 

• Bezpieczeństwo pożarowe 

• Musi spełniać wymagania BHP i ochrony środowiska 

• Ochrona przed hałasem 

• Bezpieczeństwo i dostępność podczas użytkowania 

• Oszczędność energii i ochrona cieplna 

• Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 

• Inne wymagania (wygląd, trwałość, niezawodność dachu i jego części itp.) określone przez właściciela 

Konstrukcja dachu musi być taka, aby dach przez cały okres użytkowania był odporny na obciążenia mechaniczne i 
dynamiczne, czynniki korozyjne, chemiczne, biologiczne, elektromagnetyczne i atmosferyczne oraz aby nie pozwalał 
na migrację wody lub wilgoci do konstrukcji dachu. Dachy muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z 
ČSN 73 0540-2 oraz wymagania izolacyjności akustycznej określone na podstawie obliczeń izolacyjności akustycznej. 

Projekt dachu musi zawierać pełny i czytelny opis materiałów pokryciowych, technologii, konstrukcji i przeznaczenia 
dachu. Konstrukcja dachu musi wytrzymać obciążenia określone w obowiązujących normach. 

Pokrycie dachowe w całym okresie użytkowania musi wytrzymać wszelkie rzeczywiste i szacunkowe obciążenia 
spowodowane w szczególności ciężarem własnym, ruchem i warstwami stabilizującymi, urządzeniami dachowymi, 
śniegiem, wodą i lodem wraz z ich oddziaływaniem mechanicznym, unoszeniem i parciem wiatru, zmianami 
temperatury oraz użytkowaniem i konserwacją pokrycia dachowego. 

Żadne z tych obciążeń nie może spowodować, że dach, jego warstwy lub elementy utracą swoją funkcję, ulegną 
uszkodzeniu lub staną się mniej trwałe lub niezawodne. 

Niniejszy rozdział opisuje wymaganą jakość, konstrukcję i zabezpieczenie poszczególnych warstw pokrycia 
dachowego w odniesieniu do stosowania w tych konstrukcjach folii hydroizolacyjnych FATRAFOL: 

• Mechanicznie mocowane, elastyczne dachowe pokrycia wodoszczelne, 

• Klejone pokrycia hydroizolacyjne, 

• Pokrycia hydroizolacyjne z warstwą balastową, 

• Pokrycia hydroizolacyjne z warstwą zieloną, 

• Pokrycie dachowe dla ruchu pieszego 
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 3.2  Struktura podłoża 

 3.2.1  Wymagania dla podłoża nowych pokryć dachowych 

      

Podłoże dla głównej i ewentualnie zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej może być wykonane z jastrychu 
cementowego lub szlichty betonowej, płyty lub paneli betonowych stropowych lub dachowych, stalowej blachy 
trapezowej, desek lub płyt z materiałów drewnopochodnych, pianki silikatowej, sztywnych płyt z włókien mineralnych i 
innych powszechnie stosowanych materiałów termoizolacyjnych. Górna powierzchnia podłoża musi być 
nieuszkodzona i odpowiednio mocna (wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 60 KPa przy 10 % ściskaniu). 
Wytrzymałość podłoża dachów komunikacyjnych zależy od obciążeń, na jakie są one narażone oraz od struktury 
warstw komunikacyjnych. Podłoże musi być pozbawione wszelkich zanieczyszczeń i nierówności. 

Ponieważ norma ČSN 73 1901-1 nie podaje definicji płaszczyznowości podłoża, należy zawsze zwracać uwagę na to, 
jakie są normy techniczne, obowiązujące przepisy oraz wymagania inwestora i w miarę możliwości odnotować to w 
protokole przekazania i odbioru placu budowy. Podłoże może być wprawdzie wilgotne, ale musi być wolne od kałuż, 
śniegu i lodu. 

Jeżeli pokrycie dachu ma stanowić folia FATRAFOL, to żadna warstwa dachu pod pokryciem nie może zawierać 
smoły lub substancji, z których odparowują rozpuszczalniki organiczne. 

Środki do impregnacji podłoży drewnianych pod folie FATRAFOL nie mogą zawierać olejów ani lotnych 
rozpuszczalników organicznych. 

Drewniane elementy nośne powinny być dostępne w celu kontroli, naprawy lub renowacji ochrony chemicznej drewna 
przez cały okres użytkowania konstrukcji. 

Ochrona strukturalna drewna ma przede wszystkim zapewnić taką wilgotności elementów drewnianych w budynku, 
która uniemożliwia rozwój i aktywność szkodliwych dla drewna grzybów i owadów. Środkowoeuropejskie gatunki 
owadów i grzybów szkodliwych dla drewna przestają być aktywne, gdy wilgotność drewna spada odpowiednio poniżej 
10 % i 20 %. Jedynym wyjątkiem jest grzyb suchej zgnilizny, który jest aktywny przy wilgotności drewna już od 16 %. 
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 3.2.2  Wymagania dla podłoża remontowanych dachów 

Najistotniejsze wymagania dotyczące podłoża zostały określone w  3.2.1. 

Przy zastosowaniu odpowiedniej separacji można układać nową warstwę hydroizolacyjną na papach asfaltowych, 
blachach, masie wyrównawczej, natryskiwanym poliuretanie, starych pokryciach z gumy i tworzyw sztucznych, 
warstwie komunikacyjnej itp. Zawsze należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu jakości i spójności podłoża oraz 
stopnia jego zużycia. Należy wykonać obliczenia termotechniczne w celu określenia wilgotności dachu i reżimu 
wilgotnościowego. Należy ocenić wpływ zmian kształtu i wymiarów zamontowanych materiałów dachowych, dokonać 
przeglądu wskaźników nachylenia i funkcjonalności istniejącego odwodnienia dachu, sprawdzić czy nie są konieczne 
dodatkowe elementy zabezpieczające przy przeglądach i konserwacji dachu itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Niezwykle ważne jest sprawdzenie nośności warstwy, do której mocujemy oraz udokumentowanie siły wyrywającej 
stosowanych łączników. Minimalna siła wyrywająca na jeden punkt mocowania powinna wynosić co najmniej 1000 N. 
Jeżeli siła wyrywająca jest mniejsza od tej wartości, należy to uwzględnić w planie mocowania (użyć więcej łączników, 
połączyć różne metody mocowania pokrycia dachowego). 

Materiały dachowe muszą być tak rozmieszczone i połączone, aby nie dochodziło do niepożądanych interakcji między 
nimi w miejscu styku lub poprzez warstwę lub przepływ wody. By odseparować materiały należy zastosować warstwę 
rozdzielającą. 
Jeżeli nośność dachu i stan istniejących materiałów na to pozwala, należy zachować na dachu jak najwięcej 
oryginalnych materiałów. Materiały usunięte podczas renowacji powinny być poddane recyklingowi lub składowane na 
wysypisku. 
Powierzchnia musi być wystarczająco płaska, bez wybrzuszeń i dużych pofałdowań. Wszelkie większe nierówności 
należy usunąć lub wypełnić odpowiednim materiałem.  

W przypadku renowacji jednowarstwowych dachów bitumicznych z ujemnym bilansem pary wodnej, gdzie nie jest 
wymagana dodatkowa izolacja termiczna, konieczne jest wykonanie w asfaltowej warstwie hydroizolacyjnej co 
najmniej pięciu otworów o średnicy 50 mm na metr kwadratowy dachu (1 % powierzchni). Umożliwi to swobodne 
odprowadzanie pary wodnej przez pokrycie asfaltowe. W projektach renowacyjnych, które obejmują montaż 
dodatkowej izolacji termicznej, pierwotna asfaltowa warstwa hydroizolacyjna pełni funkcję bariery dla pary wodnej. W 
większości przypadków zaleca się montaż nowej folii paroizolacyjnej zgodnie z normą ČSN EN ISO 6946. Jeżeli 
sprawdzenie wykaże negatywny stan zawilgocenia dachu, należy podjąć działania mające na celu obniżenie poziomu 
wilgoci uwięzionej w konstrukcji dachu.  W celu usunięcia uwięzionej wilgoci należy zastosować wyloty 
odpowietrzające podłoże (Detal 610S). 
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 3.2.3  Wymagania dla konstrukcji nośnej przy mocowaniu mechanicznym 

 3.2.3.1 Mocowanie do stalowej blachy trapezowej 

Konstrukcja nośna dachu z blachy trapezowej musi wytrzymać obciążenia określone w mających zastosowanie 
normach. Ugięcia i inne zmiany kształtu i wymiarów spowodowane mechanicznym obciążeniem dachów, 
temperaturą, oraz zmiany kształtu i wymiarów warstw dachu nie mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalność 
dachu ani powiązanych struktur. Ugięcia nie mogą przekroczyć limitów właściwych norm. W projekcie konstrukcji 
nośnej należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie niektórych metali (patrz ČSN 73 3610). 

Wzdłuż obwodu dachu i na całym obwodzie wszystkich przejść, zwłaszcza w przypadku cięcia blachy wzdłużnie 
lub ukośnie, blachy trapezowe muszą być wyłożone odpowiednimi elementami obróbki blacharskiej, aby zapewnić 
wzmocnienie krawędzi płyty dachowej zgodnie z normą EN 1090-4 .   

Folii hydroizolacyjnych nie wolno układać bezpośrednio na blasze trapezowej bez warstwy podkładowej 
zapewniającej uzyskanie odpowiedniego docisku podczas zgrzewania gorącym powietrzem (min. wytrzymałość 
na ściskanie do płyt termoizolacyjnych 60 kPa przy kompresji 10 %). 

 

Minimalna grubość warstwy podtrzymującej folię na blasze trapezowej jest określona przez producenta. folię 
układać prostopadle lub skośnie na falach blachy trapezowej, łączników mechanicznych nie wolno umieszczać    
w jednej fali, mocowanie wykonuje się zawsze w górnej fali. 
Zagłębień blach trapezowych nie wolno wypełniać lekkim betonem. Usunąć zanieczyszczenia i stojącą wodę z 
górnej (grzbiet) i dolnej (koryto) powierzchni przed pokryciem blachy trapezowej inną warstwą. Wszystkie cięte 
powierzchnie metalowe, które będą montowane do konstrukcji dachu zabezpieczyć antykorozyjnie. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.3.2 Mocowanie do płyty warstwowej (sandwich panel) 

 
Folia hydroizolacyjna jest mocowana mechanicznie do górnej blachy (zwykle o grubości 0,7 mm) warstwowych płyt 
dachowych z arkuszami blachy po obu stronach rdzenia izolacyjnego. 

                       

 
Folia hydroizolacyjna jest mechanicznie przymocowana do dolnej płyty dachowej płyty warstwowej w przypadku, 
gdy płyta ma płytę nośną od strony wewnętrznej i górną warstwę bazową na bazie włókien mineralnych. Folia 
może być również przyklejona do płyty. 
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Przy mocowaniu folii i profili z blach powlekanych tworzywem do ściennych płyt warstwowych z blachą o grubości 
poniżej 0,63 mm należy stosować przeznaczone do tego celu elementy mocujące (np. nit, wkręt BS-6.8 itp.). 

 

 3.2.3.3 Mocowanie do betonu i żelbetu 

Podłoże musi być spójne i wystarczająco wytrzymałe (min. 14 dni; zimą czas twardnienia betonu jest dłuższy). W 
przypadku remontów stropodachów należy przeprowadzić próby wyrywania. Podłoża muszą być oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń i bez nierówności. Powierzchnia może być wilgotna, jednak nie mogą na niej 
występować kałuże wody, śnieg czy lód. 

 3.2.3.4 Mocowanie do cienkościennych prefabrykatów betonowych 

Powierzchnia warstwy podkładowej - prefabrykatów - musi być spójna, wolna od ostrych krawędzi i występów. 
Szczeliny na stykach należy wypełnić odpowiednim materiałem. Podłoża muszą być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i bez nierówności. Powierzchnia może być wilgotna, jednak nie mogą na niej występować kałuże 
wody, śnieg czy lód. W przypadku odbudowy dachu wymagana jest próba statyczna obciążenia konstrukcji dachu 
z określeniem maksymalnego obciążenia dodatkowego i sposobu zakotwienia. 

 

   
 Kotwienie folii do betonu przez izolację termiczną 

 3.2.3.5 Mocowanie do betonu komórkowego 

Podłoże z betonu komórkowego (perlitobeton, pianobeton i gazobeton) musi być spójne. Zaleca się każdorazowe 
wykonanie próby wyrywania elementu mocującego. 

 3.2.3.6 Mocowanie do podłoży drewnianych 

Powierzchnia podbudowy musi być spójna i musi wytrzymać planowane dodatkowe obciążenie.  Wszystkie 
elementy konstrukcji drewnianej (lite drewno, płyty wielkoformatowe z dodatkiem masy drzewnej) z wyjątkiem płyt 
zawierających spoiwo cementowe, należy zabezpieczyć przed szkodnikami.  
Należy zastosować odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne w celu zapewnienia trwałości użytkowej elementów 
drewnianych wbudowanych w konstrukcję o wilgotności przekraczającej 16 %, lub które mogą być narażone na 
dodatkowe działanie wody w konstrukcji (np. z powodu kondensacji). Możliwe środki zaradcze obejmują budowę 
dachu dwuwarstwowego wentylowanego warstwą powietrza, dodanie zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej 
itp. Nawet przy dobrze wentylowanej warstwie powietrznej może pojawić się kondensacja pary wodnej na 
spodniej stronie warstwy wierzchniej. Zjawisko to musi być uwzględnione w projekcie połaci dachowej. Drewniane 
elementy nośne powinny być dostępne w celu kontroli, naprawy lub renowacji ochrony chemicznej drewna przez 
cały okres użytkowania konstrukcji. 
Jeżeli producent łączników mechanicznych nie określi inaczej, minimalna grubość desek drewnianych nadających 
się do mechanicznego zakotwienia wynosi 17 mm, zwykle 25 mm. Dla drewnianych płyt wiórowych ("wood 
particle boards") jest to min.18 mm. 
Deski należy montować ściśle krawędź do krawędzi, folię układamy prostopadle do kierunku desek, unikamy w 
ten sposób mocowania dużej ilości łączników do jednej deski. Płyty OSB oraz płyty sklejki muszą być układane z 
przerwą dylatacyjną zalecaną przez ich producenta. 
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 3.2.3.7 Podłoża problematyczne  

Zaleca się przeprowadzenie badań wytrzymałości na wyrywanie dla wszystkich tych podłoży oraz sprawdzenie ich 
nośności punktowej. 

Do problematycznych podłoży zaliczmy: 

• Blachy stalowe grubości mniejszej niż 0,63 mm 

• Blachy aluminiowe 

• Jastrych betonowy 

• Płyty cementowo-wiórowe 

• Wielkoformatowe płyty typu OSB cieńsze niż 18 mm 

   

 3.3  Warstwa paroszczelna 

Warstwy paroszczelne są umieszczane w układach przegród dachowych w celu zmniejszenia przepływu dyfuzyjnego 
pary wodnej z pomieszczeń do dachu i zapobiegania kondensacji pary wodnej z wszystkimi negatywnymi skutkami z 
tym związanymi*). Para wodna skroplona w warstwie izolacji termicznej znacząco pogarsza jej własności izolacyjne. 

Warstwy paroszczelne są robione z materiałów o wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego. Można stosować 
jedynie materiały, które można łączyć w sposób  gazoszczelny ze sobą, z penetracjami i wykończeniami. 

Funkcję warstwy paroszczelnej może, w przypadku dodatkowego ocieplania pokrycia dachu, pełnić również 
nienaruszone pokrycie bitumiczne. 

Warstwa paroszczelna wykonana z gazoszczelnie połączonej folii paroizolacyjnej jest umieszczana poniżej warstwy 
termoizolacyjnej w kierunku do wewnątrz konstrukcji dachu. Jeśli zastosowana jest silikatowa warstwa spadowa w 
układzie dachu, folia jest umieszczana na niej. Paroprzepuszczalność warstw w kierunku powierzchni pokrycia dachu 
musi rosnąć w celu zapewnienia stopniowego usuwania pary wodnej. 

Umieszczenie warstwy paroszczelnej pod monolityczną warstwą spadkową lub termoizolacyjną jest niewskazane, jeśli 
nie zapewniono usuwania nadmiaru wilgoci z tej warstwy od góry. 

Płyty warstwowe, blachy 
profilowane gr. 0,63mm 

Pokrycia dachowe 
cementowo-włókniste 

Blacha aluminiowa lub inne 
kruche podłoża 
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Na monolitycznym lub prefabrykowanym podłożu lub warstwie spadkowej z materiałów sylikatowych, pod warstwą 
paroizolacyjną z lekkich folii, należy ułożyć warstwę ochronną lub separacyjną z odpowiedniej włókniny. 

W celu zwymiarowania warstwy paroizolacji należy wykonać obliczenia wilgotnościowe. Jeśli stosowane są folie 
FATRAFOL o otwartej dyfuzji i jeśli na dachu nie ma starych pokryć z papy asfaltowej lub innej zamkniętej warstwy 
dyfuzyjnej pod folią hydroizolacyjną, folia paroizolacyjna o dyfuzyjnej równoważnej grubości warstwy powietrza 50 m 
jest odpowiednia dla większości zastosowań. 

W przypadku zastosowania warstwy termoizolacyjnej ze szkła piankowego nie ma konieczności układania warstwy 
paroizolacyjnej. Należy jednak zawsze sprawdzić, czy można zrezygnować z warstwy paroizolacji, wykonując 
obliczenia termotechniczne, oceniając bilans pary wodnej w konstrukcji dachu i odpowiednio układając warstwy 
pokrycia dachowego pod względem współczynnika przenikania ciepła i oporu dyfuzyjnego pary wodnej. 

Połączenia muszą pozostać w pełni funkcjonalne na całej warstwie przez cały okres użytkowania dachu lub obliczenia 
projektowe muszą uwzględniać ich potencjalny brak szczelności. 
Perforacja spowodowana przez łączniki nie ma wpływu na ogólną funkcjonalność. Rzeczywista perforacja w foliach 
PE jest pomijalna, ponieważ otwory są wypełnione przez trzony łączników. W asfaltowych warstwach 
paroizolacyjnych wartość perforacji jest jeszcze niższa. 

Warstwa paroszczelna może jednocześnie pełnić funkcję warstwy nieprzepuszczającej powietrza lub 
zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej. Gdy warstwa paroszczelna spełnia jednocześnie funkcję zabezpieczającej 
warstwy hydroizolacyjnej, musi być odwodniona. Zaleca się podłączenie elementów odwodnienia do oddzielnych rur 
spustowych tzw. 'suchej rynny' lub oddzielne podłączenie z zastosowaniem klapy zwrotnej do wspólnej rury spustowej 
systemu odprowadzania wody głównej warstwy hydroizolacyjnej. Minimalne nachylenie  zabezpieczającej warstwy 
hydroizolacyjnej w kierunku drenażu wynosi 1 %. 

*) W budynkach, w których temperatura wewnątrz jest zazwyczaj niższa niż na zewnątrz (np. chłodnie), konieczne jest 
zainstalowanie paroizolacji po obu stronach izolacji termicznej. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4  Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna musi spełniać wymagania stawiane stropodachom, musi być odporna termicznie, wymiarowo 
stabilna, nie zmieniająca objętości i kształtu, wykonana z materiałów o zmniejszonej zdolności pochłaniania wody i 
wilgoci, odporna na działanie czynników biologicznych. 

Materiały termoizolacyjne muszą być trwale odporne na obciążenia występujące w konstrukcjach dachów. 

Warstwy izolacji termicznej wykonane z płyt nie mogą mieć szczelin. W przypadku, gdy na skutek wypaczeń lub zmian 
wymiarów i kształtu podłoża lub płyt termoizolacyjnych mogą powstać szczeliny między płytami termoizolacyjnymi, 
należy stosować płyty z półrowkiem. Płyty układa się w układzie cegłowym. 

W przypadku warstwy termoizolacyjnej składającej się z kilku warstw nałożonych na siebie płyt, szczeliny płyt górnych 
nie powinny się pokrywać ze szczelinami płyt dolnych. W celu eliminacji mostków termicznych, zaleca się 
przesunięcie spoin w warstwach o grubość izolacji. W przypadku różnych grubości warstw izolacyjnych o większą z 
nich. 
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Warstwa termoizolacyjna dla dachów odwróconych musi być wykonana z materiału wodoodpornego, który ma 
gwarancję producenta, że zachowa swoje właściwości termoizolacyjne przy obecności wody. Należy stosować 
materiały o niskiej nasiąkliwości. Zaleca się uwzględnienie wpływu płynącej wody poprzez obliczenia zgodnie z ČSN 
EN ISO 6946. 

W celu zapewnienia wystarczającej sztywności podłoża, wymaganej między innymi do wykonania połączeń 
hydroizolacyjnych folii dachowych, płyty izolacji termicznej muszą spełniać następujące wymagania: 

• Wytrzymałość na ściskanie przy 10 % ściśnięcia zgodnie z normą EN 826 ≥ 0,06 N/mm2 (60 kPa). 
Wymaganie to dotyczy materiałów jednorodnych lub górnej warstwy wyrobów wielowarstwowych lub 
kompozytowych. 

• Zachowanie pod obciążeniem punktowym zgodnie z EN 12430,  ≥ 500N dla  odkształcenia 5 mm. 

 3.5  Warstwa oddzielająca 

Warstwy separacyjne chronią membrany hydroizolacyjne i oddzielają je od wszelkich warstw, które w przypadku 
bezpośredniego kontaktu mogą negatywnie z nimi oddziaływać. 

Folie hydroizolacyjne FATRAFOL bez włókniny spodniej muszą być całkowicie oddzielone od wszystkich rodzajów 
podłoży. Zalecane warstwy oddzielające opisane są w Tabeli 5. W przypadku, gdy powierzchnia jest gładka, bez 
ryzyka mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia folii, a jednocześnie warstwa oddzielająca nie jest potrzebna ze 
względu na odporność na ogień zewnętrzny, można pominąć warstwę oddzielającą. Typowym detalem jest 
wewnętrzna pionowa powierzchnia gzymsu wykonanego z płyt warstwowych. 

Tabela 5: Warstwy oddzielające systemu FATRAFOL-S  

Podłoże 
Pokrycia dachowe mocowane 
mechanicznie o wymaganej odporności 
ogniowej zgodnie z EN 13501-5+A1 

Pokrycia dachowe mocowane 
mechanicznie niewymagające 
odporności ogniowej zgodnie z EN 
13501-5+A1 i dachy stabilizowane   

Beton 
Włóknina tekstylna min. 200 g/m2 + 
włóknina szklana min. 120 g/m2 Włóknina tekstylna min. 300 g/m2 

Arkusze bitumiczne 
Włóknina tekstylna min. 200 g/m2 + 
włóknina szklana min. 120 g/m2 Włóknina tekstylna min. 300 g/m2 

Izolacja EPS i XPS  Włóknina szklana min. 120 g/m2 Włóknina tekstylna min. 200 g/m2 + glass 
fibre fleece min. 120 g/m2 

Izolacja MW i 
PIR/PUR  

Separacja nie jest wymagana Separacja nie jest wymagana 

Deski drewniane 
Włóknina tekstylna min. 300 g/m2 + 
włóknina szklana min. 120 g/m2 Włóknina tekstylna min. 300 g/m2 

Płyty OSB I inne z 
kawałków drewna  

Włóknina szklana min. 120 g/m2 

a) Deski drewniane bez pióra i wpustu - 
włóknina tekstylna min. 300 g/m2 + 
włóknina szklana min. 120 g/m2 

b) Deski drewniane na pióro i wpust - 
włóknina tekstylna min. 200 g/m2, lub 
całkiem bez separacji 

Płyty gumowe 
(np. element podłoża 
jednostek klimatyzacyjnych, 
płyty chodnikowe itp.) 

a) Do 5 mm grubości  – folia dachowa FATRAFOL gr. min. 1,50 mm 
b) Ponad 5 mm grubości – folia dachowa gr. min. 1,50 mm + włóknina tekstylna 

separująca lub włóknina szklana umieszczona między folią a gumą 
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 3.6  Główna warstwa hydroizolacyjna 

Główna warstwa hydroizolacyjna zapobiega przedostawaniu się wody opadowej, technologicznej do dachu i pod 
niego. 

 

Pozycja warstwy zależy od wymagań użytkowania konstrukcji dachowej. 

Projekt głównej warstwy hydroizolacyjnej musi być oparty na przeznaczeniu dachu, sposobie mocowania, 
wymaganiach przeciwpożarowych, a także niezawodności, trwałości i wykonalności. Wybór elementów mocujących 
dla warstwy hydroizolacyjnej musi być dokonany na bazie wymaganej nośności w okresie użytkowania dachu. 

Główna warstwa hydroizolacyjna systemu FATRAFOL-S jest odpowiednia również dla dachów o zerowym spadku, 
gdy stosowana jest folia FATRAFOL 810 (810/V). Mimo, że stojąca woda i kałuże na pokryciu dachowym nie mają 
negatywnego wpływu na działanie i żywotność folii hydroizolacyjnych FATRAFOL, to ze względów konstrukcyjnych 
zaleca się nachylenie pokrycia dachowego. Zalecane nachylenie zależy od wybranej konstrukcji dachu. 

Główna warstwa hydroizolacyjna systemu FATRAFOL-S składa się zazwyczaj z jednej warstwy określonego typu folii 
dachowej. 

 3.6.1  Określenie odpowiedniego rodzaju folii dla głównej warstwy hydroizolacyjnej 

Fatra,a.s., Napajedla, jako producent folii hydroizolacyjnych oferuje 4 rodzaje folii hydroizolacyjnych systemu 
FATRAFOL-S. Przydatność ich zastosowania jako głównej warstwy hydroizolacyjnej w określonych systemach 
dachowych i sposób mocowania do podłoża są opisane w specyfikacjach technicznych.  

Wybór najodpowiedniejszego rodzaju folii dla określonego celu i rozważanej kompozycji jest dokonywany w oparciu o 
kilka kryteriów, główne kryteria obejmują:  

• Umiejscowienie folii w pokryciu dachowym (warstwa wierzchnia wystawiona na warunki atmosferyczne lub 
warstwa zabezpieczona obciążeniem czy warstwą użytkową) 

• Metodę zabezpieczenia folii hydroizolacyjnej przed obciążeniami wiatrowymi (mocowanie mechaniczne, klejenie, 
warstwa obciążająca) 

• Zabezpieczenie pożarowe budynku (odporność ogniowa pokrycia dachu (dalej odp.ogn.) i jego wymagana 
odporność na działanie płomieni zewnętrznych) 

▪ Odp.ogn. projektowanej  konstrukcji jest jej cechą charakterystyczną i jest sprawdzana według EN 1365-2 
przez akredytowane laboratorium badawcze, następnie ma wystawiony protokół odporności ogniowej zgodnie 
z EN 1365-2. Istotą badania jest potwierdzenie odp.ogn. ocenianej konstrukcji pokrywy dachowej i samego 
pokrycia w przypadku działania ognia od wewnątrz. W oparciu o badanie danej konstrukcji odp.ogn. Jest 
wyrażana w postaci np. REI 15 DP1, REI 30 DP1, itp. Badanie to zazwyczaj jest przeprowadzane przez 
producenta izolacji termicznej we współpracy z producentami i dostawcami konstrukcji nośnej oraz pokrycia 
hydroizolacyjnego. Pokrycie hydroizolacyjne wykonane z folii z tworzywa jest częścią przeprowadzanego 
testu odporności ogniowej, lecz nie ma istotnego wpływu na jego wynik. 

▪ Z punktu widzenia zachowania się dachu lub pokrycia dachowego przy działaniu ognia zewnętrznego 
wynikają wymagania dla klasyfikacji według formatu EN 135 np. REI 15 DP1, RE01-5 do różnych klas. 
Wymagania te różnią się zasadniczo w systemach krajowych. W Republice Czeskiej obowiązują klasyfikacje 
BROOF (t1) i BROOF (t3). Klasyfikacje te odnoszą się do całej badanej struktury, a nie tylko do samej folii 
hydroizolacyjnej  z tworzywa sztucznego. Stanowi ona tylko jedną z części tej struktury! 
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• Charakterystyka energetyczna budynku 

▪ W związku z wymogami dotyczącymi poprawienia 
charakterystyki energetycznej budynków, w niektórych 
projektach wymagane jest niskie pochłanianie i wysokie 
odbijanie promieni słonecznych od powierzchni dachu. 
Zależą one od koloru i struktury powierzchni folii, jak 
również od przewodności cieplnej warstw pod folią. Folie o 
ciemnym kolorze przyczyniają się do wzrostu temperatury 
powierzchni pokrycia, która może przekroczyć 80 °C. 
Temperatura powierzchni może być dodatkowo 
zwiększona przez odbicie od otaczających powierzchni (np. 
odbicie światła słonecznego od fasad, powierzchni 
przeszklonych, itp.), które również należy uwzględnić. 

▪ Białe folie najlepiej odbijają światło słoneczne i są z powodzeniem stosowane w budynkach 
energooszczędnych oraz na dachach z systemami fotowoltaicznymi. 

• Naprężenia hydrofizyczne folii hydroizolacyjnych 

▪ Na dachach płaskich, jak również w dachach ochronnych i eksploatacyjnych, podczas deszczu lub 
topniejącego śniegu tworzy się warstwa wody działająca pod ciśnieniem hydrostatycznym. Odpowiednia 
grubość folii dla tego typu naprężenia wynosi min. 1,5 mm (zalecenie ČSN P 73 0606). 

▪ Dla dachów z foliami zabezpieczonymi warstwą balastową i użytkową oraz dachów, na których będą 
montowane elektrownie fotowoltaiczne, zaleca się wybór folii o grubości 1,80 mm lub więcej. 

▪ Ciągła warstwa wody może w niektórych przypadkach pozytywnie wpłynąć na żywotność membrany 
hydroizolacyjnej ze względu na jej zdolność do pochłaniania ciepła i odbijania promieniowania UV. Jednak 
ze względów praktycznych lepiej jest odprowadzać wodę z pokrycia dachowego.    

• Zagrożenie korozyjne folii hydroizolacyjnej, kompatybilność z innymi warstwami pokrycia dachu 

▪ Zagrożenia korozyjne na dachu powodowane są głównie przez wpływy chemiczne, termiczne, 
biologiczne, elektromagnetyczne lub atmosferyczne, środowisko wokół budynku, jak również eksploatację 
i środowisko w budynku. Folie FATRAFOL mają bardzo dobrą odporność na korozję, a wpływ 
oczekiwanych wyższych obciążeń korozyjnych jest zazwyczaj możliwy do wyeliminowania poprzez 
zwiększenie grubości folii. 

▪ Dla folii PVC-P, powszechnie znaną cechą jest niekompatybilność z niektórymi materiałami budowlanymi, 
takimi jak EPS, XPS, materiałami na bazie asfaltu, gumą, itp. Zawsze należy unikać bezpośredniego 
kontaktu folii hydroizolacyjnych z tymi materiałami poprzez zastosowanie odpowiedniej warstwy 
oddzielającej. Niewystarczające oddzielenie może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia 
funkcjonalności i żywotności obu materiałów. 

Aby dobrać najbardziej odpowiedni typ folii dla danego zastosowania, należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w 
tabeli 6. W praktyce, jest możliwe i zazwyczaj korzystne łączenie niektórych typów folii na dachu, biorąc pod uwagę 
ich typowe właściwości techniczne i parametry. 
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Tabela 6: Możliwości zastosowania hydroizolacyjnych folii dachowych FATRAFOL 

 

 + +   Główne zastosowanie + Odpowiednie zastosowanie – Nieodpowiednie zastosowanie  

*) W sprawie przydatności zastosowania do konkretnego projektu należy skonsultować się z producentem 

 3.6.2  Zabezpieczanie powłok hydroizolacyjnych 

 3.6.2.1 Zabezpieczenie powłok przed działaniem sił wewnętrznych 

Wszystkie folie wykonane z plastyfikowanego PVC są podatne na zmiany wymiarów zależne od temperatury i czasu 
ekspozycji. Zjawisko to ma swoje przyczyny w samej technologii produkcji, rozszerzalności cieplnej i długookresowych 
zmianach strukturalnych materiału folii. 

Gdy zmiany wymiarów folii przebiegają przez cały okres jej żywotności, to największa zmiana (przede wszystkim 
kurczenie) następuje tuż po jej rozwinięciu z mocno nawiniętej rolki oraz w momencie pierwszego nagrzania ułożonej 
luzem folii przez promieniowanie słoneczne lub inne źródło ciepła. W związku z tym zaleca się pozostawienie 
rozwiniętych pasów folii na połaci dachu. Folie przez określony czas powinny leżeć niepołączone i nieprzymocowane. 
W ciepłym i słonecznym dniu wystarcza kilka minut, w innych warunkach mniej więcej 1/2 godziny. 

W krótkim czasie po ułożeniu może być zaobserwowane nieznaczne pofałdowanie folii hydroizolacyjnej  systemu 
FATRAFOL-S. Jest ono zjawiskiem związanym z procesem produkcyjnym i właściwościami materiału, takimi jak jego 
rozszerzalność cieplna i warunki wykonania powłoki hydroizolacyjnej. Pofałdowanie folii spowodowane tymi 
przyczynami znika zazwyczaj w ciągu jednego sezonu. 

Aby uniknąć późniejszych skutków działania sił wewnętrznych, pokrycie musi być przymocowane do solidnego 
podłoża na obwodzie lub w podstawie konstrukcji, zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami. Podobnie, folia musi być 
przymocowana w koszach dachowych, przy uszczelnianiu rynien koszowych i attykowych, na obwodzie wystających 
konstrukcji, wzdłuż wszystkich przejść przez dach, jak również w miejscach, gdzie skurcz dachu może negatywnie 
wpłynąć na wydajność i stabilność pokrycia (tworzenie się fałd i "trampolin"). Takie mocowanie obwodowe jest 
konieczne również wtedy, gdy pokrycie jest później obciążone warstwą stabilizacyjną, ochronną, komunikacyjną lub 
warstwą zieloną. W dachach ze standardowym układem warstw i mechanicznie mocowaną folią hydroizolacyjną, 
dodatkowy skurcz folii ma również pozytywny wpływ na płaszczyznę zewnętrznej powierzchni dachu, eliminując 
pofałdowania, których zwykle nie można uniknąć podczas układania warstwy hydroizolacyjnej. 

Z konstrukcyjnego punktu widzenia zmiany wymiarów wynikają z sił działających z różną intensywnością, wewnątrz 
folii we wszystkich kierunkach, w płaszczyźnie, w której folia jest rozwinięta. Naprężenia powstające w dowolnym 
punkcie pokrycia zależą od wymiarów i kształtu uszczelnianej powierzchni oraz od położenia elementów stałych 
(łączników, wystających konstrukcji, przepustów, odpływów wody deszczowej itp.) Łączniki w konstrukcji dachu 
powinny być naprężone w sposób gwarantujący lepsze przeniesienie sił czynnych, tzn. poddane raczej naprężeniom 
rozciągającym niż zginającym. 

Aby spełnić powyższe wymagania należy stosować liniowe profile metalowe powlekane tworzywem sztucznym, do 
których można homogenicznie zgrzewać folię. Podstawowe kształty profili metalowych powlekanych tworzywem 
sztucznym podano w Tabeli 4. Maksymalna odległość pomiędzy łącznikami wynosi 250 mm (gęstość mocowań profili 
metalowych powlekanych tworzywem wynosi 4,5 szt/m przy montażu krawędź w krawędź z 2 mm szczeliną 
dylatacyjną). Jako łączniki można stosować nity jednostronnie zamykane, kołki rozporowe, wkręty do drewna, śruby, 

Rodzaj systemu dachowego / 
rodzaj folii hydroizolacyjnej 

Folia bez ochrony, w pełni 
wystawiona na działanie warunków 

atmosferycznych 

Folia chroniona warstwą 
balastową lub użytkową 

Zalecane preferencyjne 
zastosowanie folii 

Mocowana 
mechanicznie 

Przyklejona 
Obciążona 

żwirem, 
płytkami 

Z warstwą 
wegetacyjną 

FATRAFOL 807 + *) + + + *) – 
Systemy klejone - renowacja 
dachów asfaltowych 

FATRAFOL 807/V – + + + *) – Systemy klejone 

FATRAFOL 807/G – + + + – 
Systemy klejone – nowe pokrycia 
dachów, konstrukcje z izolacją 
cieplną bazującą na EPS 

FATRAFOL 810, 810/V (T1, T3) + + – + *) + *) 
Standardowe dachy z pokryciem 
mocowanym mechanicznie 

FATRAFOL 814 + + – – – 
Wierzchnie warstwy balkonów i 
tarasów zruchem pieszym 

FATRAFOL 818 – – ++ + + 
Dachy obciążone lub z warstwą 
dla ruchu 
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gwoździe itp. w zależności od podłoża. Sąsiednie łączniki muszą być rozmieszczone w odległości co najmniej 150 
mm. W przypadku montażu profili o większej szerokości należy umieścić łączniki w dwóch rzędach, według wzoru 
zygzakowatego. 
Przy mocowaniu profili obwodowych należy upewnić się, że jest zostawione miejsce dla ich wydłużenia się. Zgodnie z 
normą ČSN 73 3610 maksymalna długość odcinka dylatacyjnego wynosi 6 m. W przypadku zastosowania blachy 
powlekanej tworzywem sztucznym lub folią nie jest możliwe wykonanie standardowych połączeń blach i modyfikacji 
dylatacyjnych. 
Oprócz mocowania obwodowego, wszystkie folie z PVC-P, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 2.1.9.4, które są 
przeznaczone do mocowania mechanicznego, muszą być zabezpieczone przed siłami wewnętrznymi również w 
obrębie płaszczyzny dachu. Zalecana minimalna gęstość łączników wynosi 2 szt/m2. Przy mocowaniu membran do 
blach trapezowych możliwe jest dostosowanie rozstawu łączników do wymiarów pofałdowania. 

 3.6.2.2 Mocowanie wewnętrznych narożnych obróbek blacharskich 

Obróbki narożne wewnętrzne muszą być mocowane mechanicznie do nośnego podłoża poziomego lub pionowego. 
Najczęstszą metodą mocowania do dachów z blachy stalowej jest mocowanie do powierzchni poziomej za pomocą 
wkrętów lub kombinacji wkręt + tuleja tworzywowa. W przypadku zastosowania tulei z tworzywa sztucznego 
konieczne jest wstępne nawiercenie otworów w poziomej części wewnętrznej obróbki narożnej w rozstawie takim 
samym jak dla profilu mocującego. Minimalna szerokość rozwiniętego narożnika wewnętrznego z blachy powlekanej 
tworzywem sztucznym, stosowanego w systemie FATRAFOL -S i produkowanego przez wytwórcę, wynosi 70 (50/20) 
lub 100 mm (60/40). W przypadku indywidualnie produkowanych profili o innych wymiarach zalecamy, aby ramię 
kątownika przeznaczone do mocowania mechanicznego lub zgrzewania miało szerokość co najmniej 40 mm! 

Przy mocowaniu wewnętrznych narożnych obróbek blacharskich do pionowych gzymsów z płyt warstwowych 
obowiązują następujące zasady: 

▪ Jeśli arkusze folii FATRAFOL są zorientowane prostopadle do gzymsu, można użyć zwykłych zamocowań. 
Siły unoszące wiatru są eliminowane przez elementy mocujące umieszczone w poziomej płaszczyźnie dachu. 

▪ Jeżeli arkusze folii FATRAFOL są ułożone równolegle do gzymsu, należy stosować elementy mocujące 
zalecane przez producenta dla danej grubości stali (np. BS-6,8). Alternatywą jest nitowanie. Maksymalna 
odległość pomiędzy najbliższym rzędem mocowań a wewnętrzną powierzchnią gzymsu nie powinna 
przekraczać 950 mm. Obliczenia obciążenia wiatrem mogą dopuścić większą odległość (Detal 410aS). 
Elementy złączne do mocowania wewnętrznych narożnych obróbek blacharskich przenoszą nie tylko siły 
wewnętrzne, ale również siły zewnętrzne od wiatru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6.2.3 Zabezpieczenie pokrycia przed działaniem sił zewnętrznych 

Największą siłą zewnętrzną oddziałującą na każde pokrycie dachowe jest podnoszenie (ssanie) wiatru. Wielkość siły 
podnoszenia zależy od wielu czynników, spośród których krytycznymi są kategoria terenu, geograficzne usytuowanie 
budynku oraz jego wysokość. Inne wpływające czynniki to np. wysokość attyki i nachylenie dachu. Wartość sił 
podnoszących jest różna w poszczególnych strefach dachu określonych w  ČSN EN 1991-1-4, patrz Rysunek 2. Siły 
unoszące wiatru działające na pokrycie dachu zawsze muszą być równoważone za pomocą jednego z 
konwencjonalnych sposobów mocowania, tzn. poprzez mechaniczne mocowanie do konstrukcji nośnej, dodatkowe 
obciążenie, klejenie lub inną stosowną metodę. 
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Jeśli nie ma powodu do zastosowania innej metody mocowania w celu zrównoważenia sił podnoszących, w systemie 
FATRAFOL-S preferowane jest mocowanie mechaniczne do konstrukcji nośnej nad pozostałymi rodzajami 
mocowania. 

 

       

                  Rysunek 2: Przykład podziału połaci dachu na poszczególne strefy 

 3.6.2.3.1  Mocowanie mechaniczne pokrycia hydroizolacyjnego  

Przy mechanicznym mocowaniu pokrycia hydroizolacyjnego obowiązują następujące zasady ogólne: 

▪ Mocowania muszą być rozmieszczone w danym segmencie dachu możliwie równomiernie, tak aby folia i jej 
warstwa podkładowa były maksymalnie równomiernie naprężone. Znacząca nieregularność rozmieszczenia w 
obrębie jednej linii lub pominięcie mocowań powoduje zmniejszenie skuteczności mocowania i stanowi 
potencjalne ryzyko uszkodzenia zakotwienia. 

▪ Elementy mocujące montowane są najczęściej w liniach równoległych w zakładach pasów. Kombinacja 
szerokości pasów folii i rozstawu mocowań określa rzeczywistą gęstość mocowań. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości umieszczenia wszystkich mocowań wyłącznie w zakładach, umieszcza się je w obszarze pasa, a 
następnie przykrywa się je folią o tej samej grubości i szerokości 160 mm lub okrągłymi łatami. Są to tzw. 
wstawiane linie kotwiące. 

▪ Jeżeli podłożem kotwiącym jest deskowanie lub blacha falista, pasy folii muszą być zawsze ułożone 
prostopadle, lub w wyjątkowych przypadkach krzyżowo do desek lub pofalowania blachy. Eliminuje to 
automatyczne kotwienie do tej samej deski lub blachy w jednej linii kotwiącej, co może przekroczyć nośność 
podłoża kotwiącego do innych elementów nośnych dachu. W przypadku kotwienia do odeskowania lub desek 
drewnianych zaleca się, o ile jest to technicznie możliwe, umieszczanie mocowań nad konstrukcjami nośnymi 
dachu, np. dźwigarami dachowymi. 

▪ W przypadku kotwienia do blachy falistej, mocować wyłącznie do górnych fal blachy w odstępach 
odpowiadających odstępom pofalowania. Folia hydroizolacyjna nie może być układana bezpośrednio na 
arkuszu blachy falistej, ponieważ nie zapewnia ona pełnego podparcia folii na całej  powierzchni, gdzie 
konieczne jest jej zgrzewanie. W takich przypadkach do poszycia dachu należy dodać izolację termiczną lub 
deskę drewnianą, albo wybrać inne odpowiednie rozwiązanie. 

▪ Jeżeli z obliczeń wynika, że wymagana jest mniejsza gęstość kotwienia niż 2 szt/m2, mimo to sugerujemy 
zachowanie tej wartości w danej strefie. Typowym przykładem jest strefa "I" na dachach o rozległych 
powierzchniach, gdzie obciążenie obliczeniowe wynosi zazwyczaj około 0,5 kN/m2. Minimalna sugerowana 
gęstość łączników 2 szt/m2 zapewnia wystarczające mocowanie folii nawet dla sił wewnętrznych. W 
przypadku blach falistych o kombinacji szerokości folii 2,05 m i fali większej niż 260 mm, gęstość łączników 2 
szt/m2 nie może być zachowana. W takim przypadku kotwienie wykonuje się z gęstością, na którą pozwala 
rozpiętość fali. Projektowana gęstość kotwienia nie powinna być jednak mniejsza niż ok. 1,6 szt/m2.  

▪  W systemie FATRAFOL S minimalna odległość między mocowaniami nie powinna być mniejsza niż 150 mm. 
Jeśli odległość pomiędzy dwoma elementami jest mniejsza niż 120 mm, są one traktowane jako jeden 
zgodnie z EAD 030351-00-0402.  

OBSZAR NAROŻNY 
 
OBSZAR BRZEGOWY ZEW. 
 
OBSZAR BRZEGOWY WEW. 
 
OBSZAR ŚRODKOWY 

 

e jest równe b lub 2h, w zależności od tego, 
co jest mniejsze 
 
d jest równe a lub 2h, w zależności od tego, 
co jest mniejsze 
 
h to wysokość budynku 
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▪ Dobór mocowań do różnych podkładów, w tym ich długości, odbywa się najczęściej w oparciu o zalecenia 
producentów/dostawców techniki kotwienia z zachowaniem wymagań technicznych, np. dotyczących 
maksymalnej grubości w świetle, minimalnej głębokości kotwienia itp. 

▪ Aby uzyskać pełną skuteczność mocowania, konieczne jest jego poprawne umieszczenie w podłożu. Krawędź 
blachy (podkładki metalowej, rurki) musi być oddalona od brzegu arkusza membrany o co najmniej 10 mm. 

        

▪ Przy jednoczesnym mocowaniu warstwy hydroizolacyjnej i termoizolacyjnej dachów o konwencjonalnym 
układzie warstw, przy określaniu rozstawu łączników należy uwzględnić również wymiary zastosowanych 
elementów termoizolacji. W centralnych obszarach dachu, gdzie często stosuje się folię o szerokości 2,05 m, 
izolacja termiczna musi być co do zasady mocowana oddzielnie. Producenci izolacji termicznej zazwyczaj 
sugerują niezależne mocowanie elementów izolacji termicznej o gęstości 2 szt/m². Kołki do mocowania 
warstwy termoizolacji nie są uważane za statycznie skuteczne kotwy pokrycia hydroizolacyjnego. 

▪ Gdy wysokość gzymsu nie przekracza 600 mm, folia pionowa jest zgrzewana tylko z elementami obróbki 
blacharskiej na dole i na górze gzymsu.  

▪ Gdy wysokość gzymsu jest między 600 a 1200 mm i wymagane jest dodatkowe mocowanie folii w pionie 
należy zastosować jedną z poniższych opcji: 

• Zgrzanie folii do mechanicznie mocowanej poziomej listwy metalowej powlekanej (Detal 510S). 

• Mocowanie punktowe z łataniem, odległość między mocowaniami wynosi 800 mm (Detal 511S). 

• Mocowanie szwów w zakładkach (Detal 512S, 513S). 

▪ Gdy wysokość gzymsu przekracza 1200 mm dodać jeden lub więcej rzędów mocowań poziomych i 
postępować według tych samych zasad jak wyżej. 

 3.6.2.3.1.1  Obliczanie obciążenia wiatrem i propozycja zakotwienia mechanicznego 

 Nośność znamionowa pojedynczego elementu złącznego jest określana na podstawie badań opisanych w 
Europejskiej Ocenie Technicznej (EAD 030351-00-0402) lub wyników prób naprężeniowych wykonanych na budowie. 
Nośność projektowa pojedynczego mocowania jest zdefiniowana jako najniższa z wartości znanych lub obliczonych. 

W przypadku odnawiania i kotwienia w starszych podłożach, w szczególności w jastrychu, betonie lekkim i 
oryginalnym deskowaniu, ale także w cienkich blachach, zawsze konieczne jest wykonanie tzw. prób wyciągania na 
dachu. Wykonawca próby wyrywania określa w formie protokołu nośność projektową elementu złącznego w podłożu z 
uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa wg EAD 030351-00-0402. 

Fatra, a.s. oferuje informacyjne obliczenia obciążenia wiatrem z propozycją ilości i specyfikacji mocowań dla dachów z 
foliami dachowymi FATRAFOL. Obliczenia są wykonywane dla dachów o powierzchni przekraczającej 400 m2. 
Obliczenia nie są obligatoryjne i mogą być odrzucone np. z powodu małej powierzchni dachu. Obliczenia nie 
zastępują obliczeń statycznych, które są sporządzane wyłącznie przez uprawnionego inżyniera lub projektanta 
statycznego. 
Warunkiem wykonania obliczeń jest przesłanie kompletnych danych do właściwego regionalnego przedstawiciela 
handlowo-technicznego lub na adres e-mail: vitr@fatra.cz. Niezbędne dane określa formularz ZV-11/2013 dostępny w 
wersji elektronicznej na stronie http://www.fatrafol.cz. 

http://www.fatrafol.cz/
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 3.6.2.3.1.2  Empiryczne wyznaczenie gęstości kotwienia 

Empiryczne określenie wymaganej gęstości kotwienia jest, ze względu zarówno na liczbę zmiennych po stronie 
obciążenia jak i kotew, problematyczne i możliwe do zastosowania tylko w budynkach o mniejszej powierzchni lub 
znaczeniu. Empiryczne określenie gęstości zakotwienia ma głównie charakter informacyjny. Przez dokładniejsze 
obliczenia można w zasadzie uzyskać znacznie niższą projektową gęstość kotwienia. W tabeli 8 przedstawiono 
obciążenie wiatrem i min. gęstość zakotwienia dla dachów płaskich (do 5°, pozytywny wpływ gzymsu nie jest 
obliczany) w podanych warunkach brzegowych: 

• Zamknięta konstrukcja dachu (Cpi = 0), np. dachy lane z betonu, dach z całkowicie zgrzanymi płytami 
bitumicznymi, nowe pokrycie starej hydroizolacji itp. 

• Obszar wiatrowy II lub III dla danej miejscowości odczytany z mapy wiatrowej - patrz rys. 3 

• Kategoria terenu I lub II określona zgodnie z nierównością terenu w pobliżu budynku - patrz rys. 4 

• Wysokość referencyjna określona jako wysokość budynku od terenu do szczytu gzymsu 

Jak podzielić dach na strefy F, G, H i I w zależności od wysokości budynku i jego wymiarów prostopadłych do 
kierunku wiatru patrz rys. 2.  

Tabela 7: Empiryczne określenie gęstości zakotwienia w różnych warunkach brzegowych 

Kategoria 
terenu wg 
ČSN EN 
1991-1-4 

Strefa 
wiatru wg 
ČSN EN 
1991-1-4 

Wysokość 
referenc. 

[m] 

Wysokość 
gzymsu 

[m] 
Cpi 

Nachy-
lenie 

dachu 
 [°] 

Dopusz-
czalne 

obciążenie 
mocowania 

[N] 

Obciążenia wiatrowe [kN/m2] Min. gęstość mocowań [szt/m2]*) 

Strefa 
F 

Strefa 
G 

Strefa 
H 

Strefa 
 I 

Strefa 
 F 

Strefa 
 G 

Strefa 
 H 

Strefa 
 I *) 

I.  

II.  

5 0 0 ≤ 5 600 3,47 2,77 1,66 0,28 5,8 4,6 2,8 2 

10 0 0 ≤ 5 600 4,06 3,25 1,95 0,32 6,8 5,4 3,3 2 

15 0 0 ≤ 5 600 4,42 3,54 2,12 0,35 7,4 5,9 3,6 2 

III.  

5 0 0 ≤ 5 600 4,20 3,36 2,01 0,34 7,0 5,6 3,4 2 

10 0 0 ≤ 5 600 4,91 3,93 2,36 0,39 8,2 6,6 4,0 2 

15 0 0 ≤ 5 600 5,35 4,28 2,57 0,43 8,9 7,2 4,3 2 

II.  

II.  

5 0 0 ≤ 5 600 2,83 2,26 1,36 0,23 4,7 3,8 2,3 2 

10 0 0 ≤ 5 600 3,45 2,76 1,65 0,28 5,8 4,6 2,8 2 

15 0 0 ≤ 5 600 3,83 3,07 1,84 0,31 6,4 5,1 3,1 2 

III.  

5 0 0 ≤ 5 600 3,42 2,74 164 0,27 5,7 4,6 2,8 2 

10 0 0 ≤ 5 600 4,17 3,34 2,00 0,33 7,0 5,6 3,4 2 

15 0 0 ≤ 5 600 4,64 3,71 2,23 0,37 7,8 6,2 3,7 2 
*) Minimalna sugerowana gęstość ok. 2 mocowania/m2 wynika z konieczności zabezpieczenia poszycia przed siłami wewnętrznymi, przy czym  dla 
wyeliminowania sił unoszących wiatru wymagana jest mniejsza liczba mocowań. 
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Rysunek 3: Mapa prędkości wiatru według PN-EN 1991-1-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 

Rysunek 4: Definicje kategorii terenu zgodnie z  PN-EN 1991-1-4 
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 3.6.2.3.2  Zabezpieczenie folii żwirem/ warstwą użytkową 

Warstwy hydroizolacyjne i inne warstwy konstrukcyjne pokrycia dachu niemające stabilizacji UV muszą mieć przez 
cały okres żywotności zapewnioną skuteczną ochronę w formie warstwy zabezpieczającej przed wpływem czynników 
pogodowych. Jakość warstwy zabezpieczającej musi być adekwatna do planowanego sposobu użytkowania. 

Ponieważ obciążenie dachu warstwą balastową żwiru lub luźnych płyt nie zapewnia pełnej eliminacji sił wewnętrznych 
folii (skurczu), w miejscach zmiany nachylenia połaci dachu należy zamontować profile liniowe z odpowiednio 
uformowanej blachy powlekanej, a następnie połączyć folię z profilami metodą zgrzewania gorącym powietrzem. 

Układ warstw dachu można zabezpieczyć przed podnoszeniem wiatru, spełniając jednocześnie inne wymagania 
funkcjonalne, w następujący sposób: 

• Żwir 

• Standardowo są projektowane ze żwiru sortowanego o frakcji 16-32 mm, ich grubość wynika z obliczeń 
konstrukcyjnych. 

• W strefach krawędziowych i narożnych dachu zaleca się stosowanie posypki w połączeniu z płytkami 
betonowymi lub innej metody zabezpieczenia folii oraz samej posypki przed ssaniem wiatru.  

• By zabezpieczyć żwir na dachu o nachyleniu większym niż 6° należy zabezpieczyć warstwę wierzchnią 
stosując np. kleje, grunt cementowy lub inne środki techniczne, np. plastikowe folie 'plaster miodu' GEOCEL. 

• Nawierzchnie z płytek  

o Płytki betonowe na podkładkach, (zalecane wymiary min. (400x400x40) mm). Podkładki z materiałów 
na bazie PE lub PP można układać bezpośrednio na pokrycie powłokowe bez warstwy oddzielającej. 
Podkładki gumowe należy separować od folii PVC-P (Tabela 5). Do zapewnienia wymaganej równości 
nawierzchni zaleca się stosowanie podkładek regulowanych. 

o Płytki ceramiczne klejone klejem mrozoodpornym do   zbrojonego jastrychu betonowego - grubość 
jastrychu zbrojonego wynosi min. 40 mm, niezbrojony zwykle 50 mm do 60 mm z dylatacją 2x2 m. 
Jastrych betonowy musi być oddzielony od powłoki hydroizolacyjnej odpowiednią warstwą drenażową, 
włókniną lub lepiej warstwą zespoloną (np. Petexdren 600 + 300). 

o Płytki betonowe kładzione na podsypce - z reguły na podsypce piaskowej lub podsypce z kruszywa 
łamanego o frakcji  8/16 mm + 4/8 mm, lub tylko 4/8 mm o minimalnej grubości 20 mm. Należy wykonać 
separację od folii z włókniny min. 300 g/m2 zgrzewanej na zakładkach. 

                   

• Betonowe warstwy stabilizacyjne – zwykle z dylatowanych zbrojonych szlicht betonowych, betonów 
plastyfikowanych lub betonów asfaltowych. Określenie minimalnej grubości betonowych warstw 
stabilizujących jest dokonywane przede wszystkim na bazie oceny ciśnienia wiatru dla poszczególnych stref 
dachu. Grubość powyższej warstwy zwykle wynosi minimum 50 mm. 

• Listwy drewniane – stabilizacja powłoki hydroizolacyjnej listwami drewnianymi zwykle jest niewystarczająca i 
zazwyczaj tworzy warstwę ruchu. Materiały muszą być trwale odporne na korozję biologiczną, należy je 
oddzielić od powłoki hydroizolacyjnej przy użyciu elementów punktowych lub liniowych. Sposób 
rozmieszczenia tych elementów nie może stanowić przeszkody dla sprawnego odprowadzania wody 
deszczowej. 

• Warstwa wegetacyjna (gleba) – grubość warstw i ich kompozycja jest określona przez typ zielonego dachu. . 
Dla systemów ekstensywnych zazwyczaj zaleca się grubość warstwy wegetacyjnej w przedziale od 80 mm do 
150 mm, dla systemu intensywnego grubość powinna wynosić od 150 mm do 1000 mm. Całkowita miąższość 
układu wegetacyjnego zależy od nośności struktury dachu poniżej oraz gatunków uprawianych roślin. 
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W strefach krawędziowych i narożnych dachu, w celu zabezpieczenia warstw dachu przed działaniem ssania wiatru, 
wymagane jest zaprojektowanie dodatkowej metody stabilizacji w połączeniu z metodą główną. 

Orientacyjne wartości masy powierzchniowej najczęstszych rodzajów warstw stabilizujących przedstawia Tabela 8. 

Tabela 8: Orientacyjne wartości gęstości wybranych warstw balastowych 

Warstwa stabilizacyjna Frakcja 
Gęstość, ciężar nasypowy 

[kg.m-3] 

Beton cementowy zwykły, płytki, płytki terakotowe  2300 

Płytki ceramiczne  2000 

Posypka żwirowa   8 - 22 1800 

 16 - 32 1750 

Keramzyt   8 - 16 500 

 16 - 22 450 

Agloporyt  800 

Ziemia (torf)  500 

Piasek  1600 

W przypadku stabilizacji pokrycia z folii FATRAFOL warstwą użytkową powłokę folii zawsze należy zabezpieczyć na 
całej powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi, stosując włókninę techniczną z włókien syntetycznych o 
masie powierzchniowej min. 300 g.m-2. Włókniny nie trzeba układać dla warstwy użytkowej z płytek betonowych na 
podkładkach z tworzywa sztucznego. 

 3.6.2.3.3  Zabezpieczenie pokrycia powłokowego metodą klejenia 

W ramach systemu FATRAFOL-S folie FATRAFOL 807, FATRAFOL 807/V i FATRAFOL 807/G mogą być 
zabezpieczone przed unoszeniem przez wiatr za pomocą piankowych klejów poliuretanowych. W zastosowaniach, w 
których konstrukcja nie pozwala na użycie innego sposobu mocowania, należy zabezpieczyć pokrycie foliowe 
klejeniem. 

     

Podłoże, do którego ma być klejone pokrycie foliowe, musi być wystarczająco mocne, aby stale przenosić siły 
działające na pokrycie. Podłoża klejone muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, oleju, luźnego lub osadzonego 
żwiru, nieprzylegających powłok, zniszczonych folii hydroizolacyjnych i innych materiałów zmniejszających 
wytrzymałość klejonych warstw. 
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 3.6.3  Łączenie folii hydroizolacyjnych 

Podczas kompletowania pokrycia powłokowego najważniejszą czynnością jest wykonanie absolutnie 
wodoszczelnego, mocnego połączenia arkuszy folii hydroizolacyjnej ze sobą, połączenia folii z liniowymi elementami 
mocującymi z blachy powlekanej na obwodzie oraz połączenia folii z różnymi elementami uzupełniającymi (wpusty 
deszczówki, wywietrzniki itp.), tworząc jedną całość. Do zgrzewania gorącym powietrzem używane są urządzenia 
ręczne i automatyczne. Zgrzewanie gorącym powietrzem musi być traktowane jako podstawowa metoda łączenia folii 
FATRAFOL. Zgrzewanie odbywa się na zakładkę. 

Przy zastosowaniu zgrzewarki ręcznej szerokość zgrzewu wynosi min. 30 mm dla dyszy podstawowej o szerokości 40 
mm i przy zachowaniu jej prawidłowego kąta i położenia względem krawędzi folii. Większość automatów 
zgrzewających ma dyszę zgrzewającą o szerokości 40 mm wykonującą zgrzew o tej samej szerokości. 

 3.6.3.1 Zgrzewanie gorącym powietrzem  

Metoda ta bazuje na roztopieniu powierzchni kontaktowych folii gorącym powietrzem i łączeniu przez dociskanie 
wałkiem. Podgrzewanie i topienie materiału odbywa się gorącym powietrzem wypływającym z dyszy szczelinowej 
zgrzewarki z ciągłą kontrolą temperatury. Zgrzewarkę należy delikatnie przesuwać wzdłuż otwartej spoiny. Nagrzane 
powierzchnie kontaktowe muszą być dociśnięte bezpośrednio za dyszą wałkiem gumowym lub teflonowym.  Typowe 
temperatury zgrzewania dla folii PVC-P wynoszą od 430 °C do 600 °C. 
Ta metoda łączenia może być stosowana w temperaturach otoczenia od -5 °C do +40 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6.3.2 Spawanie na zimno 

W szczególnych przypadkach można stosować metodę spawania na zimno z użyciem rozcieńczalników THF do 
łączenia folii. Metoda jest mało rozpowszechniona i może być stosowana tylko w otwartej przestrzeni do spoin 
prostych, nie do detali. Metoda spawania na zimno może być stosowana w temperaturach powyżej +15 °C przy 
suchej pogodzie. Jeśli to możliwe, zgrzewanie gorącym powietrzem powinno być zawsze preferowaną metodą 
łączenia folii. 

 

 3.6.3.3 Wykańczanie połączeń masą uszczelniającą 
 
Masa uszczelniająca służy do estetycznej obróbki krawędzi spoin, szczególnie w detalach, gdzie dolna warstwa 
membrana może być ekstrudowana z powodu długotrwałego narażenia na gorące powietrze wydobywające się ze 
zgrzewarki. 
 
Spoiny mogą być pokryte uszczelniaczem dopiero po sprawdzeniu ich igłą testową lub innym penetrantem 
metodą, nie wcześniej niż 1 godzinę po spawaniu. Do nałożenia masy uszczelniającej należy użyć butelki PE o 
szerokości 3 mm dysza do spoin poziomych i dysza doprowadzająca o szerokości 1 mm do spoin ukośnych i 
pionowych. 
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UWAGA!  Masa uszczelniająca nie może być używana do naprawy niedokładnych spoin. Ma ona głównie 
funkcję wizualną i pozwala łatwo odróżnić spoiny sprawdzone od niesprawdzonych. Poprawnie 
wykonana spoina ma taką samą niezawodność i funkcjonalność z masą uszczelniającą lub bez.  

Wymieszać masę uszczelniającą i w razie potrzeby skorygować jej konsystencję przed użyciem. Masa uszczelniająca 
nie zastępuje uszczelnienia szczeliwem poliuretanowym - patrz Szczegóły konstrukcyjne. 

 3.6.4  Przejście folii z ułożenia poziomego do pionowego 

W miejscu przejścia folii z ułożenia poziomego do pionowego wokół ścian attykowych, świetlików, nadbudówek i 
przepustów prostokątnych lub innych podobnych struktur penetrujących o długości boku większej niż 250 mm, 
powłoka hydroizolacyjna musi być we wszystkich systemach wykonania dachów odpowiednio przymocowana do 
podłoża (mechanicznie zakotwiona, przyklejona, balastowana). Mocowanie to może być wykonane: 

• Jako mocowanie liniowe za pomocą profili L wykonanych z powlekanych blach FATRANYL PVC mocowanych 
osobno do konstrukcji nośnej (Detal 400S - 408dS). Połączenie folii z tymi elementami odbywa się techniką 
zgrzewania gorącym powietrzem, przy czym obowiązują takie same zasady jak przy łączeniu folii. 

• Jako mocowanie liniowe z użyciem szyn perforowanych przytwierdzanych do podłoża *) 

• Mocowanie punktowe przy użyciu tych samych elementów mocujących, które są używane w obszarze dachu 
(tylko w przypadku dachów kotwionych mechanicznie). Odległość między kotwieniami musi być taka sama jak 
odległość między kotwieniami najbliższego rzędu mocowania folii poziomej, ale nie większa niż 200 mm. 
 

*) System FATRAFOL-S uznaje tylko pierwszy sposób mocowania za pomocą profili z blachy powlekanej. 
Mocowanie za pomocą szyn perforowanych oraz mocowanie punktowe jest częścią składową systemów 
hydroizolacyjnych innych producentów folii. Firma Fatra, a.s. w systemie FATRAFOL-S zrzeka się wszelkiej 
odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku tego sposobu mocowania i dlatego wady te nie są objęte 
gwarancją funkcjonalności powłoki hydroizolacyjnej. Wynika to przede wszystkim z ryzyka wystąpienia tzw. 
"trampoliny" spowodowanej wytrącaniem się substancji z folii w miarę jej starzenia się. 

 3.6.5  Wykończenie pokrycia na obwodzie dachu 

Do wykończenie pokrycia służą systemowe profilowane elementy mocujące wykonane z blachy powlekanej (Detal 
208S, 301S - 305S, 501S – 507S).  

Na obwodzie dachu może znajdować się attyka, gzyms, ściana, krawędź rynny itp. Projekt powinien spełniać 
następujące wymagania eksploatacyjne: 

• Zapewnienie, że podnoszenie przez wiatr nie oderwie krawędzi folii od podłoża i że wiatr nie przedostanie się 
pod nieobciążoną warstwę folii hydroizolacyjnej. 

• Eliminację wnikania wody deszczowej pod powłokę, nawet w skrajnych warunkach, takich jak: deszcz i śnieg 
niesiony wiatrem, gruba warstwa topniejącego śniegu na dachu, zalewanie dachu przy zatkaniu odpływów 
brudem, lodem itp. 

• Zabezpieczenie powłoki przed siłami wewnętrznymi folii hydroizolacyjnej. 

• Umożliwienie sprawnego odprowadzania pary wodnej z warstw dachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Na ścianie pionowej powłoka może być, w zależności od warunków zakończona albo bezpośrednio na murze i 
otynkowana do wysokości powyżej końca warstwy hydroizolacyjnej, albo zakończona na powierzchni istniejących 
tynków i uszczelniona trwale elastycznym szczeliwem. W przypadku tego typu zakończenia należy liczyć się z 
niebezpieczeństwem przesiąkania przez ścianę wody płynącej. Wysokość górnej krawędzi folii nad pokryciem 
przyległego obszaru musi wynosić co najmniej 150 mm (Detal 303S, 304S, 305S).  

Przy układaniu dodatkowej izolacji cieplnej ze styropianu na ścianie pionowej należy zapobiec przedostawaniu się 
wody pod spód izolacji cieplnej poprzez zgrzanie dodatkowego pasa folii do istniejącej powłoki i zakończenie go na 
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nowej izolacji cieplnej, jak opisano powyżej. W przypadku zastosowania płyty XPS na spodzie nie jest konieczne 
układanie dodatkowego pasa folii, ale za pomocą odpowiedniego rozwiązania należy zapobiec bezpośredniemu 
kontaktowi XPS z folią hydroizolacyjną poprzez odpowiednią warstwę rozdzielającą (Detal 412S). 

Folia hydroizolacyjna musi być zakończona wodoszczelnie na krawędzi otworu dachowego, jeśli jego wysokość nad 
poziomem przyległego terenu jest mniejsza niż 150 mm. Aby zapewnić prawidłowe zakończenie pokrycia folią, 
krawędź otworu pionowego (np. w drzwiach) oraz konstrukcje poniżej progu drzwiowego muszą być wystarczająco 
mocne i w miarę możliwości ustawione w jednej linii pionowej (Detal 413S). 

 3.6.6  Doszczelnienie detali przestrzennych 

Podczas wykańczania powłoki hydroizolacyjnej na styku trzech płaszczyzn izolowanych (kąt i naroże) i wykonywania 
obróbek przejść przez powłokę hydroizolacyjną należy kierować się poniższymi dwoma zasadami wykonywania 
pracy. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy obrabianiu detali trójwymiarowych najpierw należy pokryć detal odpowiednimi płaskimi wycinkami folii. Na 
przygotowany w ten sposób detal (bez pofałdowań i naprężeń) należy nałożyć odpowiedni profilowany próżniowo 
element przestrzenny i zgrzać z detalem, co zapewnia pełną wodoszczelność całego elementu. Kształtki przestrzenne 
zawsze należy łączyć z folią metodą zgrzewania gorącym powietrzem na całej ich powierzchni lub na całym ich 
obwodzie na szerokość co najmniej 30 mm (Detal 11S, 212S). 

Dla okrągłych przepustów przez pokrycie dachowe (wywietrzniki, rury itp.) zwykle używa się kształtek przestrzennych 
- prefabrykowanych (o ile dostępny jest wymagany rozmiar) lub wykonanych na miejscu z homogenicznej folii 
dachowej. Stosowana folia homogeniczna powinna być o stopień grubsza od grubości samej hydroizolacji. Oba 
rodzaje kształtek należy łączyć z folią hydroizolacyjną zgrzewając gorącym powietrzem. Górną krawędź kształtki lub 
pionowego owinięcia rury przechodzącej z PVC należy zgrzać z rurą. Rury z innych materiałów należy uszczelnić 
masą PU i unieruchomić przy użyciu taśmy niepodlegającej korozji (Detal 607aS, 607bS, 608S). 
Wszystkie połączenia folii hydroizolacyjnej, o których mowa w tym paragrafie trzeba zabezpieczyć masą zalewową. 

 3.6.7  Odwodnienie pokrycia dachowego 

Odprowadzanie wody opadowej z powierzchni stropodachów można wykonać w formie odwodnienia zewnętrznego – 
rynny - lub odwodnienia wewnętrznego przy użyciu wpustów i rur spustowych w polu dachu. Projekt i wymiarowanie 
elementów odwodnienia należy wykonać zgodnie z normą ČSN 73 190-1, 3 oraz ČSN 73 3610 „Projektowanie 
konstrukcji blacharskich”. W projekcie uwzględnić obciążenie dachu śniegiem i lodem zgodnie z normą ČSN EN 1991-
1-3, ČSN EN 12056-3. 

 3.6.7.1 Odwodnienia liniowe dachu 

Odwodnienie liniowe oznacza system odprowadzenia wody przy pomocy rynien okapowych, gzymsowych, 
dachowych lub przy ściance attykowej. W przypadku tego systemu odwodnienia krawędź pokrycia dachu jest 
zgrzewana z brzegowym elementem mocującym z blachy powlekanej (Detal 503S, 504S, 508S, 601S, 602S). System 
odwodnienia dachów przy pomocy rynien przy ściance attykowej i między dachami jest niewskazany. 

Najmniejsze dopuszczalne nachylenie wszystkich rodzajów rynien wynosi 0,5 %. Mniejsze nachylenie wzdłużne może 
powodować gromadzenie się zanieczyszczeń i obniżenie przepustowości rynny. 
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Rury spustowe prowadzone po zewnętrznej stronie obiektu lub w wewnętrznej przestrzeni nieogrzewanej należy 
skutecznie chronić przed zamarznięciem, np. przez ich ogrzewanie. Kable grzewcze, dostępne w tym celu, nie mają  
wpływu na pokrycie dachowe z powodu ich temperatury. 

Maksymalna odległość wpustów w rynnach lub koszach od ich końców lub grzbietów dzielących w tych rynnach czy 
koszach nie powinna przekraczać 15 m. 

 3.6.7.2 Odwodnienia punktowe dachu 

                     

Odwodnienia punktowe dachów przy użyciu wpustów wewnętrznych można wykonać na dwa podstawowe sposoby: 

• Zastosowanie wpustu z PVC-P, do którego folia jest zgrzewana na połaci dachu, bądź użycie wpustu z innego 
tworzywa  z kołnierzem z PVC, do którego można zgrzać folię (Detal 604S). 

• Zastosowanie  narożnej wkładki wpustowej z PVC-P do odprowadzania wody z dachu przez attykę (Detal 
605S). Taki system odprowadzania wody z dachu wymaga jednak zastosowania przelewów bezpieczeństwa - 
ze względu na ryzyko zamarznięcia wpustów przechodzących przez ściankę attyki. 

Każdy dach posiadający wewnętrzne elementy odwodnienia, ze względów bezpieczeństwa powinien posiadać 
przynajmniej dwa niezależne wpusty. W przypadku odprowadzania wody z dachu przy użyciu jednego wpustu zaleca 
się zamontowanie przelewu bezpieczeństwa w celu zwiększenia niezawodności. 

W przypadku stosowania folii paroszczelnej zaleca się zastosowanie wpustów dwustopniowych. 

Dla odwodnienia zabezpieczającej konstrukcji hydroizolacyjnej obowiązują takie same zasady co w przypadku 
głównej warstwy hydroizolacyjnej. System odwodnienia zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej powinien mieć 
oddzielne rury spustowe lub przynajmniej oddzielny wpust. Rury te powinny jednocześnie spełniać funkcję sygnalizacji 
awarii głównej warstwy hydroizolacyjnej (np. przezroczyste tworzywo, sygnalizacja elektryczna). 

Wpusty dachowe powinny być oddalone od przyległych konstrukcji budowlanych (attyki, wystające konstrukcje 
dachowe itp.) o co najmniej 0,5 m ze względu na wygodę wykonania ich obróbek. 

Wymiarowanie wpustów dachowych dla obszaru Republiki Czeskiej przedstawia Tabela 9. 

Kołnierze przyłączeniowe lub kształtki wpustów muszą być należycie przymocowane na całym obwodzie do podłoża 
lub musi być przymocowana warstwa hydroizolacyjna pod nimi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko ich wyrwania lub 
odkształcenia wskutek działania sił wewnętrznych i zewnętrznych.  

Folie należy łączyć zgodnie z zasadami łączenia folii. Zaleca się umieszczenie strefy wokół wpustu w zagłębieniu 
poniżej poziomu przylegającej połaci, co umożliwi lepsze odprowadzanie wody z pokrycia również w przypadku 
przewidywanego maks. ugięcia konstrukcji nośnej. 

Gdy wpust nie jest wyposażony w system usuwania oblodzenia w postaci ogrzewania elektrycznego, należy 
uwzględnić ryzyko kondensacji pary wodnej na korpusie wpustu w przestrzeni pod dachem i zaprojektować 
odpowiedni sposób odprowadzania skroplin. To samo dotyczy dachów wielowarstwowych. Rurę spustową można też 
izolować termicznie w przejściu przez warstwę wentylacyjną i termoizolacyjną. 

W przypadku pokryć z warstwą stabilizacyjną z podsypek, wpusty zawsze należy zabezpieczyć przed zatkaniem 
przez podsypkę; pozostałe wpusty należy wyposażyć w kratki do przechwytywania liści i zanieczyszczeń. Sposób 
umieszczenia oraz konstrukcja wpustów dachowych powinny zapewniać możliwość ich łatwej kontroli i czyszczenia. 

Obróbki przelewów bezpieczeństwa umieszczonych w attyce na wypadek niedrożności wpustów dachowych należy 
wykonać w strefie ich przejścia przez pokrycie dachowe w sposób identyczny jak w przypadku wpustów dachowych. 
Kołnierz przelewu awaryjnego również musi być należycie przymocowany do podłoża. Przelew bezpieczeństwa 
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należy umieścić blisko kosza odwadniającego, w najniższym punkcie hydroizolacji przy ściance attyki zachowując 
nachylenie. 

Fatra, a.s. zaleca zaprojektowanie i stosowanie wpustów deszczowych wykonanych z prążkowanego tworzywa 
sztucznego ze zintegrowanym kołnierzem. Te wpusty deszczowe są bardziej niezawodne i opłacalne w porównaniu 
do wpustów deszczowych miękkich, które łatwo się odkształcają.   

 

Tabela 9: Wpusty dachowe – wymiary dla rodzajów dachów i wymaganych współczynników bezpieczeństwa 

Średnica rury [mm] 
(w pionie) 

Przepływ [l/s] 
Dachy zielone o grubości warstwy wegetacyjnej 

Pozostałe dachy 
Do100 mm Powyżej 100 mm 

DN 70 5,7 380 m2 663 m2 190 m2 

DN 100 6,3 420 m2 700 m2 210 m2 

DN 125 9,0 600 m2 1000 m2 300 m2 

DN 150 10,0 667 m2 1110 m2 333 m2 

Uwaga: W przypadku budynków, w których silna nawałnica lub niedrożność wpustów spowodowałyby przedostanie 
się wody do budynku stosujemy współczynnik bezpieczeństwa 0,5; w przypadku budynków o wysokim 
stopniu ochrony (szpitale, muzea, teatry itp.) stosujemy współczynnik bezpieczeństwa 0,3. 

 3.7  Warstwa użytkowa 

Warstwa lub warstwy użytkowe na powierzchni dachu pozwala na wykorzystanie dachu do ruchu pieszego lub 
kołowego, jako ogrody dachowe, boiska, baseny, strefy wypoczynkowe itp. Ograniczone warstwy użytkowe stosuje 
się też na dachach nieużytkowych - w miejscach służących do kontroli i utrzymania dachu. 
 

 

1. Folia paroszczelna 
2. Izolacja termiczna 
3. Geowłóknina 
4. Folia hydroizolacyjna 

FATRAFOL 818 
5. Warstwa odsączająca 

(Fatradren) 
6. Mata pętelkowa 
7. Geowłóknina Fatratex 
8. Substrat 
9. Warstwa wegetacyjna 

 

 

 

W systemie FATRAFOL-S wierzchnią warstwą użytkową może być folia w wersji antypoślizgowej FATRAFOL 814. 

Warstwa użytkowa musi mieć spadek zapewniający pewne odprowadzanie wód opadowych do systemu odwodnienia. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na balkony i tarasy. Na takich powierzchniach nie mogą występować żadne kałuże 
wody stojącej. Na połaci dachowej o nachyleniu większym niż 3 % kałuże wody stojącej z reguły nie występują. 

Warstwa hydroizolacyjna pokryta innymi warstwami lub niedostępna dla czyszczenia musi być odporna na 
przerastanie korzeni. Dla dachów zielonych i ogrodów dachowych spełnienie tego wymagania jest obowiązkowe. 

Warstwy użytkowe usytuowane nad warstwą hydroizolacyjną, jak podsypki, płytki na podkładach lub na podsypce,  
warstwy z płytą żelbetową lub z płytkami przyklejanymi, zespoły warstw wegetacyjnych i in., które pełnią jednocześnie 
funkcję zabezpieczającą przed działaniem sił zewnętrznych zostały opisane w paragrafie  3.6.2.3.2 . 

Komponenty dodatkowe: 

• Kontenery żelbetowe lub z tworzywa sztucznego na ziemię i zieleń 

• Konstrukcje specjalne spełniające funkcje zacieniające, wizualne lub ochronne 

• Łączne stosowanie wyżej wymienionych zespołów warstw i konstrukcji. 
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 4  Przygotowanie techniczne do inwestycji 

 4.1  Materiały źródłowe do przygotowania inwestycji 

Materiałem źródłowym do przygotowania inwestycji może być projekt budowy (zwykle dostępny w przypadku nowych 
budynków oraz remontów generalnych) lub wyniki z przeprowadzonego badania. 

    

W przypadku gdy jest dostępny projekt budowy, do przygotowania montażu pokrycia dachowego istotne są w 
szczególności następujące dokumenty: 

• Raport techniczny 

• Ocena strukturalna nośności konstrukcji dachu 

• Rysunki techniczne - Rzut poziomy dachu z wymiarami i nachyleniami połaci 
 - Przekroje charakterystyczne dachu 
 - Szczegóły rozwiązań konstrukcji dachu wraz z ich grubościami 
 - System odwodnienia 
 - Rozwiązania w zakresie dylatacji 

• Sposób mocowania 

• Zestawienie materiałów 

• Projekt użytkowania dachu oraz sposobu jego utrzymania  
Jeżeli projektu nie ma, albo jest niekompletny, (np. „projekt do pozwolenia na budowę”) i w przypadku remontów 
zawsze wymagane jest przeprowadzenie badań dachu, wykonanie pomiarów dachu, skonsultowanie szczegółów 
zarówno z projektantem, jak i inwestorem, a także wykonanie badań sondą i prób wyrywania zaprojektowanych 
elementów mocujących, mających na celu określenie: 

• Budowy, wymiarowania i stanu poszczególnych warstw pokrycia dachu, w szczególności zaś jej warstwy 
mocującej i warstwy termoizolacyjnej (badanie termiczne i techniczne) 

• Wymiarów i kształtu dachu 

• Wysokości dachu nad terenem 

• Długości poszczególnych rodzajów profili z blachy powlekanej 

• Wysokości, kształtu i materiału bazowego attyk 

• Liczby i wymiarów przepustów przez przegrodę dachową, w tym pojemności wpustów dachowych i sposobu 
ich podłączenia do rur spustowych 

• Wymaganych dodatkowych obróbek pokrycia powłokowego 

• Innych wymagań (ocieplenie konstrukcji wystających, wentylacja podłoża, rozmieszczenie elementów 
odwodnienia, oddylatowanie warstw użytkowych, wykonanie spadków itp.) 

• Maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dachu i rozmieszczenia elementów bezpieczeństwa 
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 4.2  Przygotowanie inwestycji 

Właściwe przygotowanie inwestycji obejmuje: 

• Dobór właściwego rodzaju folii hydroizolacyjnej powierzchni głównej oraz uzupełniających rodzajów folii 

• Określenie sposobu zabezpieczenia pokrycia przed działaniem sił zewnętrznych i wewnętrznych 

• Określenie wymagań odnośnie przygotowania podłoża (patrz par. 3.2.1) 

• Określenie budowy pokrycia dachu 

• Obliczenie powierzchni poszczególnych części pokrycia dachu (wg dokumentacji lub ustalone pomiarami) 

• Określenie rodzajów i wymiarów elementów wykończenia krawędzi (patrz art.  3.6.5 ) 

• Określenie rodzajów, rozmieszczenia i gęstości mocowań w przypadku mocowania mechanicznego (patrz art.  
3.6.2.3.1 ) 

• Określenie rodzaju, grubości, rozmieszczenia warstwy stabilizacyjnej w strefie wewnętrznej dachu 

• Określenie rodzaju kleju w zależności od jakości struktury podłoża oraz rozmieszczenia i pokrycia w 
poszczególnych strefach dachu 

• Określenie rodzajów i liczby kształtek przestrzennych, wpustów i wywietrzników 

• Określenie łącznego zapotrzebowania na materiały (patrz Tabela 10) 

• Sporządzenie przedmiaru robót na podstawie przewidywanej pracochłonności, czasu realizacji i wszystkich 
uzasadnionych kosztów realizacji zlecenia (w oparciu o doświadczenie firmy wykonawczej i według wzoru 
określonego w rozporządzeniu nr 21/1990 Dz.U. Republiki Czeskiej, w aktualnie obowiązującym brzmieniu), 
lub sporządzenie kosztorysu. 
 

Tabela 10: Orientacyjne normy zużycia materiałów 

Materiał Sposób wykonania montażu Zużycie na 1 m2 
dachu 

Uwaga 

Folia FATRAFOL Zakład 50 mm 1,07 m2  

o szerokości 1300 mm Zakład 100 mm 1,12 m2  

Folia FATRAFOL Zakład 50 mm 1,06 m²  

szerokości 2050 mm Zakład 100 mm 1,08m²  

Folia FATRAFOL Zakład 50 mm 1,08m2  

o szerokości 1600 mm Zakład 100 mm 1,14 m2  

Folia FATRAFOL Zakład 50 mm 1,06 m2  

o szerokości 1600 mm Zakład 100 mm 1,10 m2  

Masa zalewowa 
Zabezpieczenie wszystkich 

połączeń (wylot średnicy 3 mm) 
0,008 kg 1 kg na ok. 130 m2 dachu 

Elementy mocujące do 
mocowania blach powlekanych 

~4,5 szt./1 mb - 
Rozstaw mocowań z 
reguły 20 do 25 cm 

Uszczelniacze  Zależnie od długości uszczelniania (0,031.d/P) kg 1 kartusz na ok. 13 mb 

d - Długość uszczelniania [m] 
P - Pole powierzchni dachu [m2] 
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 5  PROCEDURY TECHNOLOGICZNE 

 5.1  WARUNKI ZEWNĘTRZNE WYKONYWANIA PRAC HYDROIZOLACYJNYCH 

 5.1.1  Przygotowanie placu budowy 

Odbiór placu budowy, tj. generalnie odbiór stanowiska pracy zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów nr 
591/2006 RCz, w sprawie szczegółowych minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas pracy na placach budowy, w tym zakończonych konstrukcji nośnych, wszystkich konstrukcji 
zakończeniowych, krawędziowych i przejściowych oraz innych na stałe wbudowanych elementów, przeprowadza 
przedstawiciel firmy wykonawczej (kierownik budowy, kierownik ekipy) w obecności głównego kierownika budowy 
nadrzędnego wykonawcy inwestycji, nadzoru inwestorskiego i innych osób do tego uprawnionych. 

Podczas odbioru placu budowy należy sprawdzić wzrokowo kompletność wykonania konstrukcji podłoża i konstrukcji 
attyk, w tym ich spadków, świetlików i wszystkich przepustów w przegrodzie dachowej. W szczególności należy 
zadbać o zgodność rzeczywistego wykonania z aktualną dokumentacją wykonawczą i planem mocowania. 

Nie należy rozpoczynać prac na konstrukcjach podłoża, które nie zostały odebrane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. O odbiorze placu budowy należy dokonać wpisu w dzienniku budowy w następującym zakresie: 

• Data i czas odbioru placu budowy 

• Dokładne określenie przekazanego placu budowy przy pomocy osi modularnych ( schemat lub szkic ) 

• Stan placu budowy lub stanowiska pracy w odniesieniu do BHP, PPoż i EMS 

• Ilość osadzonych świetlików, podpór stalowych dla urządzeń technologicznych oraz ich zgodność z 
aktualną dokumentacją projektową 

• Ewentualne usterki i niedoróbki 

• Podpisy osoby przekazującej i odbierającej plac budowy 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas odbioru placu budowy zaleca się wykonanie dokumentacji zdjęciowej istniejącego stanu. 

W ramach procesu odbioru placu budowy należy zabezpieczyć i określić w szczególności: 

• Miejsce magazynowania materiałów oraz sposób ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
działaniem czynników atmosferycznych i kradzieżą  

• Bezpieczne dojścia do placu budowy i miejsca montażu 

• Bezpieczny i ekonomiczny transport poziomy i pionowy 

• Lokalizacje dla złożenia materiału bezpośrednio na konstrukcji nośnej lub podłożu z uwzględnieniem 
dopuszczalnych obciążeń 

• Punkty przyłączenia energii el. 230/400 V zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym pomiar zużycia 

• Sposób postępowania z odpadami (sortowanie, ekologiczna utylizacja, dokumentacja)  
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• Niezbędne środki zapewnienia zgodności z trybem realizacji budowy i wymagań przepisów bezpieczeństwa, 
prawnych i higieniczno-sanitarnych oraz norm 

• Sposób koordynacji robót budowlanych i innych działań wykonywanych jednocześnie i sukcesywnie na 
przegrodzie dachowej (uwzględnienie ruchu na ukończonych i jeszcze nieodebranych częściach pokrycia) 

• Badania szczelności i jakości robót – odbiory częściowe robót.            

 5.1.2  Warunki pracy 

Folie PVC-P można układać w temperaturze powietrza wyższej niż -5 °C *). W temperaturze poniżej +5 °C folię 
hydroizolacyjną przed jej ułożeniem należy rozwinąć w ogrzewanych pomieszczeniach możliwie najbliżej miejsca 
układania. Prac nie wolno wykonywać w czasie opadów deszczu, śniegu, występowania oblodzeń i silnego wiatru. 

Osoby wykonujące izolację mogą poruszać się po wbudowanej folii hydroizolacyjnej wyłącznie w butach z miękką 
podeszwą, która eliminuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia folii i zapewnia bezpieczne poruszani się po folii bez 
ryzyka poślizgnięcia się i spełnia wymagania w zakresie środków ochrony osobistej przy pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń, drobnych obiektów, kamyków i plam asfaltu z podeszew butów przed 
wejściem na obszar dachu z folią. 

Ruch obcych osób po ułożonych foliach należy ograniczyć do minimum. Całkowicie należy zabronić ruch lekkiego 
sprzętu budowlanego, transport i magazynowanie ciężkich przedmiotów na niezabezpieczonej folii. 

Ścieżki ruchu osób, materiałów budowlanych i urządzeń technicznych po gotowym pokryciu dachu, szczególnie w 
przypadku dachów jednowarstwowych z klasycznym układem warstw z izolacją termiczną wykonaną ze sztywnych 
płyt z wełny mineralnej, należy zabezpieczyć przez ułożenie twardych powierzchni (np. płyt OSB) by zapobiec 
uszkodzeniu izolacji termicznej. Takie same środki należy podjąć w punkcie zamontowania sprzętu lub składowania 
ciężkich przedmiotów. 

*) Dla folii FATRAFOL 814 najniższa temperatura układania wynosi +5 °C. 

 5.2  Procedury wykonywania montażu pokrycia dachowego 

Montaż pokrycia dachowego systemu FATRAFOL-S obejmuje następującą kolejność prac: 

• Kontrola wizualna, ewentualnie wyrównanie i pozamiatanie podłoża  

• Montaż odpowiedniej warstwy paroszczelnej 

• Ułożenie warstwy termoizolacyjnej (z reguły w dwóch warstwach z przesunięciem spoin) 

• Mocowanie płyt izolacji termicznej do podłoża 

• Układanie warstwy podkładowej, ochronnej i oddzielającej z włókniny biobójczej 

• Montaż brzegowych elementów mocujących z blachy powlekanej FATRANYL PVC 

• Rozłożenie folii hydroizolacyjnej FATRAFOL - stabilizacja wymiarowa 

• Mocowanie folii do podłoża (metodą mocowania mechanicznego, klejenia) 

• Łączenie zakładów folii hydroizolacyjnej (metoda zgrzewania gorącym powietrzem lub gorącym klinem) 

• Uszczelnienie penetracji połaci dachowej  
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• Montaż elementów zakończeniowych 

• Mechaniczne sprawdzenie szczelności złącz igłą testową i ewentualne wykończenie złącz folii 
uszczelniaczem Z-01 

• Uszczelnienie elementów zakończeniowych pokrycia powłokowego, na wystających strukturach, trwale 
elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym 

W konkretnych warunkach budowy niektóre prace można pominąć, można też wykonać następujące prace: 

• Próba szczelności pokrycia (zalanie wodą; próba próżniowa spoin, napięcie o wysokiej częstotliwości, metoda 
dymowa, defektoskopia impedancyjna itp.) 

• Wykonanie wierzchniej warstwy ochronnej (posypka żwirowa itp.) 

• Wykonanie warstwy użytkowej (dachy dla ruchu pieszego i kołowego lub dachy o innym przeznaczeniu) 

• Wykonanie warstwy wegetacyjnej ogrodów dachowych  

• Montaż instalacji odgromowej, anten TV itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 5.2.1  Montaż warstwy paroszczelnej 

Warstwa paroszczelna powinna być ułożona na spójnym podłożu. W przypadku jej umieszczenia na niespójnym 
podłożu, należy je odpowiednio przystosować, podstawiając podkładki pod połączenia. 

Warstwę paroszczelną z folii PE należy układać swobodnie na warstwie podłożowej, na zakłady wzdłużne i 
poprzeczne na szerokość określoną przez producenta, zazwyczaj min. 100 mm. Sąsiadujące pasy folii należy 
połączyć paroszczelnie, korzystając z zalecanych taśm, podobnie należy połączyć folię z wszystkimi przepustami, 
elementami zakończeniowymi i konstrukcyjnymi. Powierzchnie stykowe muszą być czyste, suche, wolne od pyłu i 
zabrudzeń. 

Warstwę paroszczelną z pap bitumicznych należy układać na podłożu zagruntowanym preparatem adhezyjnym. 
Połączenia wszelkich przepustów, konstrukcji zakończeniowych i elementów konstrukcyjnych należy wykonać w 
sposób zalecany przez producenta. Papy bitumiczne zwykle stosuje się jako warstwę paroszczelną dla podłoży 
betonowych i w przypadku systemów klejonych.  

Warstwę paroszczelną wzdłuż attyk i innych wystających konstrukcji należy wywinąć na te konstrukcje co najmniej na 
wysokość górnej powierzchni warstwy termoizolacyjnej. 

Jeżeli warstwa paroszczelna pełni jednocześnie funkcję warstwy nieprzepuszczającej powietrza, elementy mocujące 
zespół warstw nie mogą jej perforować. 

 5.2.2  Układanie warstwy termoizolacyjnej 

Płyty izolacji termicznej układa się na przygotowane, wystarczająco wytrzymałe i równe podłoże dachu, które ma 
wymagany lub zalecany spadek. Należy pamiętać, że podłoże bez wymaganego spadku negatywnie wpłynie na 
powierzchnię warstwy hydroizolacyjnej (ryzyko tworzenia się kałuży). Płyty należy układać zawsze zgodnie z 
instrukcją montażu producenta. 
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Warstwy termoizolacyjne z sztywnych płyt tłoczonych należy układać bezspoinowo na szczelny styk, ewentualnie na 
zrąb, niektóre rodzaje płyt termoizolacyjnych są łączone na pióro i wpust. W przypadku jednowarstwowej izolacji z 
włókien mineralnych płyty należy układać w tym samym kierunku. Jeżeli podłożem jest blacha trapezowa, zaleca się 
układanie płyt dłuższymi bokami prostopadle do profili blach trapezowych. 

W konstrukcjach podłoża bez spadku, spadek można wykonać, korzystając z tzw. płyt spadkowych systemu izolacji 
termicznej. Płyty należy układać na pierwszej warstwie izolacji termicznej o grubości określonej w projekcie. 

W przypadku układania płyt izolacyjnych w dwóch warstwach należy zadbać o należyte przesunięcie spoin. Przerwy 
pomiędzy poszczególnymi płytami warstwy termoizolacyjnej i/lub ściankami krawędziowymi i przepustami mogą mieć 
szerokość maks. 5 mm, taka szczelina zazwyczaj nie ma wpływu na ich właściwości termoizolacyjne. Większe 
szczeliny między płytami należy wypełnić pianką poliuretanową by uniknąć wystąpienia mostków termicznych. 

Jeżeli płyty termoizolacyjne nie są dostatecznie mocowane wraz z folią hydroizolacyjną, obciążone warstwą 
balastową lub użytkową, należy je ustabilizować i przymocować do podłoża mechanicznie lub klejem. W przypadku 
dachów jednowarstwowych o typowym układzie warstw, płyty termoizolacyjne należy mocować oddzielnie. Jeżeli 
producent nie podaje ilości, należy użyć min. 2 mocowań na m². Mocowania te nie są wliczane do liczby mocowań 
konstrukcyjnych, tzn. pokrycie nadal musi być zabezpieczone przed siłami wewnętrznymi (co najmniej 2 mocowania 
na m²). 

Płyty termoizolacyjne ze szkła piankowego cechują się zerową chłonnością, lecz nie można ich mocować 
mechanicznie do podłoża. Również nie można przez nie mocować warstwy hydroizolacyjnej. Ich zastosowanie jest 
ograniczone do systemów klejonych lub obciążonych. 

W uzasadnionych przypadkach, takich jak np. dachy wieloprzegrodowe lub system klejony, płyty termoizolacyjne 
można mocować przy użyciu klejów organicznych na bazie PU, lepików asfaltowych na zimno lub alternatywnie na 
specjalnych samoprzylepnych lub łatwo zgrzewalnych papach asfaltowych. Klejenie należy wykonywać punktowo lub 
pasmami, na powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta kleju (klejona powierzchnia musi  zapewniać stabilizację 
od działania sił zewnętrznych). 

    

 5.2.3  Układanie warstwy podkładowej, ochronnej i oddzielającej 

Arkusze warstwy podkładowej i włókniny ochronnej, jak również z maty włókna szklanego należy układać na podłożu 
swobodnie, z zachowaniem zakładów wzdłużnych i poprzecznych na szerokość co najmniej 50 mm. Poszczególne 
pasy włókniny należy łączyć jedynie punktowo gorącym powietrzem i dociskiem; mat z włókna szklanego nie łączyć. 
Zakłady pasów warstwy ochronnej z włókniny zaleca się zgrzać całkowicie w przypadku stosowania na powłoce 
hydroizolacyjnej warstw ochronnych lub użytkowych, które mogłyby spowodować zsunięcie się włókniny ochronnej. 

W przypadku betonowania nad włókniną ochronną zaleca się zapewnić ochronę przed zaciekami mleczka 
cementowego, stosując folię otwartą dyfuzyjnie. Materiały powinny być wbudowane możliwie w stanie suchym. W 
czasie wietrznej pogody swobodnie ułożoną włókninę należy tymczasowo dociążyć (rolkami folii, deskami itp.). Na 
powierzchniach pionowych, warstwę podkładową, ochronną i oddzielającą należy mocować przy pomocy elementów 
zakończenia krawędzi z blachy powlekanej i/lub przykleić przy użyciu kleju PU. Klejenie nie może pogarszać 
właściwości mikrowentylacyjnych tej warstwy. 

Płyty spadkowe 
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 5.2.4  Montaż brzegowych elementów mocujących 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano wykazu materiałów do wykonania obróbek blacharskich, to za właściwy 
materiał i prawidłowe wymiary wszystkich obróbek dekarskich odpowiada zawsze firma wykonawcza. Profile 
obwodowe, tj. gięte profile metalowe powlekane o różnych kształtach i rozmiarach, montuje się zwykle od razu po 
ułożeniu podkładu lub warstwy włókniny oddzielającej, ponieważ zabezpieczają one również warstwę przed 
unoszeniem przez wiatr. W przypadku stosowania folii z zintegrowaną włókniną (FATRAFOL 807 i 807/V) montaż 
brzegowych elementów mocujących przeprowadza się dopiero po ułożeniu folii hydroizolacyjnej na połaci dachu. 

Elementy mocujące należy umieszczać na całym obwodzie dachu (okap, attyka, nadmurówki), a także w miejscach 
nagłej zmiany nachylenia podłoża jak kosze (Detal 209S), w miejscach stopni i wystających krawędzi podłoża, wzdłuż 
krawędzi rynien oraz na obwodzie konstrukcji wystających z dachu. Penetracje okrągłe opisano w par. 5.2.6.6. 

 

Obróbki blacharskie montuje się zazwyczaj bezpośrednio do podłoża (bez wsporników) a do mocowania profili 
obwodowych używa się odpowiednich łączników. Rozstaw mocowań nie może być większy niż 250 mm (minimalne 
zagęszczenie: 4 łączniki na metr bieżący, tj. 4,5 szt/2 m długości elementu obróbki blacharskiej). W przypadku 
zastosowania szerokich profili obwodowych, powinny być one mocowane naprzemiennie w dwóch liniach.  Łączniki 
muszą zawsze sięgać aż do trwałej, nośnej warstwy pokrycia dachowego (beton, mur, drewno, blacha trapezowa itp.). 

Sposób montażu obróbek blacharskich opisany jest w ČSN 73 3610, 
profile obwodowe o długości 2 m montowane są krawędź w krawędź z 
2 mm szczeliną dylatacyjną. Wszystkie obróbki blacharskie muszą 
mieć szczelinę dylatacyjną co 6 m, jeżeli są łączone na zakładkę za 
pomocą łącznika (tak samo jak wewnętrzne profile narożne). W razie 
potrzeby użyć nożyc do metalu, by dopasować długość i kształt 
elementów blaszanych; należy unikać używania szlifierki kątowej. 

W miejscach przerw dylatacyjnych obiektu na powierzchni poziomej i 
na konstrukcjach pionowych brzegowe elementy mocujące z blachy 
powlekanej również muszą mieć dylatację. 

Za wyjątkiem narożnika wewnętrznego i zewnętrznego, wszystkie połączenia elementów obróbek blacharskich muszą 
być uszczelnione pasem jednorodnej folii szerokości min. 80 mm - 100 mm. Membrana powinna być zgrzewana tylko 
wzdłuż krawędzi min. 30 mm zgrzewem. W ten sposób powstanie niezgrzana szczelina dylatacyjna o szerokości 20 
mm w osi połączenia obróbek blacharskich (Detal 509S). Zaleca się użycie taśmy maskującej o szerokości 20 mm w 
celu utworzenia szczeliny bez zgrzewu w obszarze połączenia obróbek blacharskich. 

               

Dla zewnętrznych i wewnętrznych narożnych połączeń obróbek blacharskich należy pozostawić niezgrzaną szczelinę 
o szerokości 50 mm bez jednolitej łaty z folii. Należy użyć taśmy maskującej o szerokości 50 mm do wykonania 
szczeliny bez zgrzewu w obszarze połączenia obróbek blacharskich. 
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W miejscach dylatacji obiektów i spoin łączących należy również dylatować obwodowe elementy mocujące z blachy 
powlekanej. 

 5.2.5  Układanie folii hydroizolacyjnej 

Układanie każdego rodzaju folii hydroizolacyjnej wymaga rozwinięcia rolki, odczekania na ustabilizowanie się jej 
wymiarów, ułożenia we właściwej pozycji, prawidłowego mocowania folii do podłoża i wykonania szczelnych połączeń. 

Zawsze przed układaniem folii należy ją koniecznie sprawdzić. W pierwszej kolejności sprawdzamy czy paleta jest 
nieuszkodzona. Folię rozwijamy i porównując z etykietą, sprawdzamy wzrokowo parametry podstawowe, takie jak: 
rodzaj folii, wymiary, grubość, ilość na rolce. Sprawdzamy też, czy materiał nie ma widocznych defektów takich jak: 
uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia, odchylenia liniowości, pofałdowania krawędzi, zanieczyszczenia itp. W 
razie stwierdzenia istotnych wad materiału, folii nie wolno wbudowywać. Należy zachować etykietę, odpisać dane z 
nadruku na krawędzi pasa i skontaktować się z dostawcą w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W przeciwnym 
wypadku producent zrzeka się odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek świadomie wbudowanego materiału, 
który jeszcze przed wbudowaniem miał widoczne uszkodzenia i wady. 

 5.2.5.1 FATRAFOL 810, 810/V  (pokrycie mocowane mechanicznie) 

Folia hydroizolacyjna FATRAFOL 810, 810/V (w dalszej części FATRAFOL 810) to podstawowy rodzaj folii 
hydroizolacyjnej przeznaczonej do mocowania mechanicznego. 

Folię należy układać na podłożu w całości osłoniętym włókniną ochronną i oddzielającą, z reguły po przymocowaniu 
profili brzegowych. Wyjątek stanowi podłoże wykonane ze sztywnych, termoizolacyjnych płyt z włókien mineralnych, 
sztywnych płyt PUR i PIR oraz gładkich płyt warstwowych, na których folię można układać bez włókniny oddzielającej. 

              

Pasy należy układać z zakładem wzdłuż i na końcu. Szerokość zakładu wzdłużnego jest różna zależnie od użytych 
mocowań, jednak nie mniej niż 100mm (Detal 203S). Minimalna szerokość zakładu dla folii bez mocowania 
mechanicznego wynosi 50 mm (Detal 201S). Do określenia właściwego zakładu pasów można użyć nadruku 
informacyjnego na lewej stronie folii, znajdującego się w odległości 100 mm od krawędzi pasa. Długość i szerokość 
pasów należy przycinać stosownie do potrzeb nożem lub nożycami. 

Nie rozrywać arkuszy folii!  Powoduje to znaczne uszkodzenie warstwy wzmacniającej, co wpływa na cechy 
wytrzymałościowe folii mocowanej mechaniczne. 
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Po ułożeniu arkusza w wymaganym położeniu, folię należy mechanicznie przymocować zgodnie z planem 
mocowania, stosując zgodne z projektem mocowania dla danej strefy dachu. 

Dla płaskich dachów o niewielkich wymiarach można użyć empirycznej metody wymiarowania – patrz par. 3.6.3.3.1.2. 

Dla innych budynków zaleca się indywidualne obliczenie każdego dachu poprzez obliczenia konstrukcyjne zgodnie z 
ČSN EN 1991-1-4, a dobór mocowań musi być dokonany w oparciu o testy systemowe przeprowadzone zgodnie z 
EAD 030351-00-0402 (zastąpiony ETAG 006), na podstawie których wydano Europejską Aprobatę Techniczną (ETA). 

Arkusze folii w strefie środkowej są zwykle mocowane tylko na ich obwodzie.  

W strefach obwodowych i narożnych, gdzie, jak wykazano w projekcie konstrukcyjnym i ocenie, samo mocowanie 
obwodowe nie zabezpiecza pokrycia przed ujemnym ciśnieniem wiatru, należy podjąć dodatkowe środki: 

• Układanie pasów o mniejszej szerokości 

• Mocowanie punktowe pośrodku pasów z następnym nałożeniem łaty na mocowania (Detal 210S, 213S) 

• Mocowanie przy pomocy krążków mocujących (mocowanie indukcyjne) 

Odległości mocowań dla różnych szerokości pasów oraz gęstość mocowania przedstawia Rysunek 5 i Rysunek 6. 

Rysunek 5: Odległości elementów mocujących dla różnych szerokości folii i gęstości mocowania 
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Rysunek 6: Odległości mocowań dla różnych szerokości folii w odniesieniu do zalecanej gęstości mocowania 

 

 5.2.5.1.1  Mocowanie folii na krawędziach pasów 

Mocowania muszą być tak rozmieszczone, aby krawędź podkładki znajdowała się co najmniej 10 mm od krawędzi 
arkusza; wykończenie połączenia zgrzewanego gorącym powietrzem - patrz rys. 9. Minimalny dopuszczalny rozstaw 
liniowy łączników wynosi 150, maksymalny 560 mm (np. dla blachy trapezowej z rozstawem 280 mm). Elementy 
mocujące muszą być zamocowane do podłoża zgodnie z instrukcją producenta. Wcześniej użyte mocowania nie 
mogą być ponownie użyte. 
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 05.10 FATRAFOL do mocowania mechanicznego  07.10 Element mocujący 

 04.40  Wełna mineralna  09.10  Zgrzew gorącym powietrzem 

 03.10  Warstwa paroszczelna  09.20 Uszczelniacz Z-01 (niekonieczny) 

 01.20  Blacha trapezowa  

Rysunek 7: Połączenie arkuszy FATRAFOL mocowanych do podłoża na zakład.  

 5.2.5.1.2  Mocowanie punktowe folii pośrodku pasów  

Mocujemy wzdłuż linii biegnącej wewnątrz pasa, tymi samymi elementami co na krawędziach. Na mocowaniach 
należy  zgrzać okrągłe łaty lub pasek folii FATRAFOL 810 o szerokości 160 mm. 

 

 05.10 FATRAFOL do mocowania mechanicznego  07.10 Element mocujący 

 04.40  Wełna mineralna  09.10  Zgrzew gorącym powietrzem 

 03.10  Warstwa paroszczelna  09.20 Uszczelniacz Z-01 (niekonieczny) 

 01.20  Blacha trapezowa  

Rysunek 8: Pokrywanie dodatkowych mocowań w środku arkuszy 

 



strona 92 FATRAFOL-S System hydroizolacji dachów 

 

 

  

                                                  09/2021                                                                   

Szczegół obróbki mocowania z nałożeniem łaty okrągłej przedstawia Rysunek 8. Mocowanie powłoki hydroizolacyjnej 
z folii o szerokości 2050 mm, rozmieszczenie elementów oraz min. zakłady folii przedstawia Rysunek 9. 

Oś rzędów elementów mocujących na całej długości pasa lub na określonym odcinku połaci dachowej musi 
przebiegać wzdłuż jednej linii, z zachowaniem jednolitego kierunku owalnych podkładek mocowań punktowych. Do 
wyznaczenia linii mocowań można użyć sznura traserskiego z barwnikiem. 

 

 05.10 FATRAFOL do mocowania mechanicznego  07.10 Element mocujący 

 04.40  Wełna mineralna  09.10 Zgrzew gorącym powietrzem 

 03.10  Warstwa paroszczelna  09.20 Uszczelniacz Z-01 (niekonieczny) 

 01.20  Blacha trapezowa  

Rysunek 9: Mocowanie FATRAFOL 810/V pośrodku pasów i pokrycie paskiem folii

 5.2.5.2 Folia FATRAFOL 807 oraz 807/V (pokrycie klejone) 

Folie hydroizolacyjne FATRAFOL 807 i 807/V i 807/G z włókniną spodnią układa się bezpośrednio na podłożu i łączy 
z warstwą nośną za pomocą kleju piankowego FATRAFIX FM. Jeżeli warstwa nośna wykonana jest z płyt 
termoizolacyjnych (mocowanych oddzielnie), to musi być ona sklejona lub mechanicznie przymocowana do podłoża, 
aby mogła przenosić obciążenia wiatrem na konstrukcję nośną. 
Arkusze membrany układa się z zakładami wzdłużnymi z 30 mm zakładem warstwy tekstylnej na arkusz dolny. 
Krawędź bez tkaniny umożliwia zgrzewanie arkuszy - patrz rys. 10 

  

 05.30 FATRAFOL do klejenia  09.10  Zgrzew gorącym powietrzem 

 09.40  Klej FATRAFIX FM  09.20 Uszczelniacz Z-01 (niekonieczny) 

 01.30  Blacha trapezowa  

Rysunek 10: Wzdłużne połączenie folii klejonej FATRAFOL 

W kierunku poprzecznym poszczególnych pasów folie należy układać na szczelny styk z późniejszym nałożeniem łaty 
w postaci paska uzupełniającej folii homogenicznej FATRAFOL 804 – patrz Rysunek 11. 
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 05.30 FATRAFOL do dachów klejonych  05.40  FATRAFOL do detali 

 09.42 FATRAFIX FM  09.10 Zgrzew gorącym powietrzem 

 04.00 Izolacja termiczna  09.20 Uszczelniacz Z-01 (niekonieczny) 

Rysunek 11: Poprzeczne połączenie folii FATRAFOL z włókniną od spodu 

Na obwodzie dachu, w miejscu łączenia folii z brzegowymi profilami mocującymi, folię należy ułożyć przed profilami 
brzegowymi. Brzegowe elementy mocujące z blachy powlekanej układać w drugiej kolejności i mocować wraz z folią 
do dachu odpowiednimi mocowaniami. Wykończenie detali wykonać przy użyciu folii FATRAFOL 804. 

        

 5.2.5.3 Folia FATRAFOL 818 (pokrycie dachów obciążanych) 

Folię hydroizolacyjną FATRAFOL 818 ze zintegrowanym welonem szklanym cechuje znakomita stabilność 
wymiarowa, co pozwala na swobodne układanie bez mocowań punktowych w  polu dachu. Mocowanie folii na 
profilowanych blachach powlekanych na obrzeżu i w miejscach nagłych zmian płaszczyzny dachu. Stabilizację przed 
działaniem sił zewnętrznych należy wykonać bezpośrednio po ułożeniu pokrycia - poprzez zastosowanie odpowiedniej 
warstwy stabilizacyjnej. Przy obliczaniu ciężaru warstwy balastowej należy uwzględnić różne ujemne siły obciążenia 
wiatrem w obszarze dachu. 

Folię układa się na podłożu pokrytym w całości włókniną separacyjną i wyłożonym na obrzeżu powlekanymi profilami 
metalowymi. Wyjątek stanowi podłoże z wełny mineralnej lub sztywnych płyt PUR i PIR, na których folia może być 
układana bez włókniny separacyjnej.  

Arkusze układa się z zakładami bocznymi i końcowymi. Zakłady boczne muszą mieć szerokość co najmniej 50 mm. 

W systemach balastowych zaleca się bezpośrednio pod folią ułożenie warstwy przewodzącej (patrz 2.3.3.2), która 
umożliwia niezawodne sprawdzenie szczelności powłoki hydroizolacyjnej za pomocą testu wysokonapięciowego 
bezpośrednio po wykonaniu powłoki hydroizolacyjnej, a następnie przez cały okres jej użytkowania. Jeśli nad folią 
hydroizolacyjną nie są umieszczone żadne inne warstwy nieprzewodzące (płyty XPS, folia profilowana itp.), to z reguły 
możliwe jest niezawodne zlokalizowanie przecieku pomimo warstwy balastowej podłoża żwirowego lub roślinnego bez 
konieczności jego usuwania. 
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 5.2.5.4 Folia FATRAFOL 814 (pokrycie do ruchu pieszego) 

Folię FATRAFOL 814 układa się krawędź do krawędzi bez zakładki na wstępnie ułożonych w miejscach łączeń 
pasach folii FATRAFOL 810 o grubości 1,2 mm (Detal 206aS, 206bS). Nachylenie podłoża musi być na tyle duże, aby 
nie tworzyć kałuż stojącej wody (min. 3%). Ponadto konwencjonalne połączenia folii z elementami obwodowymi na 
krawędzi okapu może utrudniać sprawne odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni. W związku z tym rynnę 
okapową należy zagłębić ok. 5 mm poniżej przylegającej konstrukcji nośnej (przez frezowanie krawędzi na szerokość 
ok. 150 mm, obniżenie szlichty spadkowej lub gładzi cementowej itp.). 

    

Wywinięcie folii warstwy użytkowej na pionowe konstrukcje ograniczające można wykonać na kilka sposobów (Detal 
304S, 305S). Przed rozpoczęciem prac zaleca się uzgodnić sposób wykończenia szczegółów z inwestorem. 
Porozumienie takie powinno być zawarte na piśmie i podpisane przez obie strony. 

Pasy można też układać w sposób analogiczny jak w przypadku standardowych folii hydroizolacyjnych FATRAFOL, 
wykonując zakłady wzdłużne i poprzeczne, aczkolwiek metoda ta jest wykorzystywana jedynie sporadycznie, głównie 
do wykonania tras ruchu pieszego na gotowej warstwie hydroizolacyjnej z folii PVC-P, służących do zapewnienia 
dostępu do urządzeń technicznych umieszczonych na dachu. 

Proces montażu: 

1. Przed przystąpieniem do montażu folii FATRAFOL 814, do podłoża z nałożoną warstwą oddzielającą z włókniny o 
masie powierzchniowej wynoszącej min. 300 g/m² należy zamontować brzegowe profile z blachy powlekanej oraz 
pasy mocujące wykonane ze wzmocnionej folii FATRAFOL 810 (o grubości 1,20 mm i szerokości 215 mm). Paski 
mocujące z folii FATRAFOL 810 należy zamontować wzdłuż osi połączeń podłużnych poszczególnych pasów folii, 
a także w miejscach połączeń poprzecznych pasów. Paski wzdłużne należy założyć na pasy poprzeczne i zgrzać. 
Paski należy mocować do podłoża na przemian na obu krawędziach, zachowując odległość między krawędzią 
podkładki a krawędzią paska minimum 10 mm. 

2. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć pierwszy pas folii FATRAFOL 814. 

 

pas folii FATRAFOL 814 

 

folia FATRAFOL 810     szer. 215 mm detal element mocujący z podkładką 
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3. Ułożyć kolejne pasy krawędź do krawędzi ze szczeliną 2-3 mm. 

 

4. Układając każdy kolejny pas folii FATRAFOL 814, należy powtórzyć procedurę opisaną w punktach 1 do 3.  

 

5. Szczeliny między arkuszami folii można wypełnić sznurem spawalniczym stabilizowanym UV (Ø 4 mm) lub masą 
uszczelniająca w kolorze folii. 

Obróbki detali izolacji można wykonywać z folii FATRAFOL 804, w razie potrzeby także z folii FATRAFOL 810            
w identycznym kolorze. Do uszczelnienia elementów trójwymiarowych użyć kształtek. 
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 5.2.6  Wykończenie detali dachów (obróbki) 

 5.2.6.1 Zakończenie hydroizolacji na pionowych strukturach 

Konstrukcje zakończeniowe, brzegowe i przepustowe dachu (attyki, krawędzie świetlików, rury itp.) wymagają 
pionowego wywinięcia folii hydroizolacyjnej na wysokość co najmniej 150 mm nad zewnętrzną powierzchnię przyległej 
połaci dachowej (Detal 303S). Spoina powłoki hydroizolacyjnej nie może być poddawana parciu wody pod ciśnieniem; 
może na nią oddziaływać jedynie woda spływająca po powierzchni konstrukcji. Wysokość wywinięcia warstwy 
hydroizolacyjnej na konstrukcję zakończeniową lub przepustową należy dobrać odpowiednio do warunków 
klimatycznych panujących w miejscu usytuowania budynku, uwzględniając możliwość zalegania śniegu, jego 
oddziaływanie dynamiczne i inne czynniki. Górny brzeg folii należy przymocować do przygotowanych wcześniej 
brzegowych mocowań z blachy powlekanej, stosując zgrzewanie gorącym powietrzem (Detal 301S, 302S). Przejście 
folii z powierzchni poziomej na pionową musi być wykonane w dwóch krokach (Detal 400S).  

W pierwszym etapie hydroizolacja powierzchni poziomej zostaje zakończona albo przez zgrzanie na wewnętrznym 
narożnym profilu L (Detal 402S, 403S, 405S, 407S, 408aS, 408bS) albo zostaje doprowadzona do pionowej ściany 
ok. 10 mm powyżej wewnętrznego narożnego profilu L i dociśnięta do narożnika za pomocą profilu (Detal 401S, 404S, 
406S). W drugim etapie montowana jest pionowa część membrany i przenoszona na powierzchnię poziomą. 

Folię należy przykleić do przepustów okrągłych przy użyciu kleju PU lub innego kleju polimerowego, zabezpieczając ją 
przed osunięciem nierdzewną taśmą zaciskową. Takie wywinięcie powłoki na konstrukcje przepustowe z dodaniem 
kleju i unieruchomieniem taśmą zaciskową można zastosować dla przepustów okrągłych małych rozmiarów. Jeśli w 
penetracjach mogą wystąpić obciążenia dynamiczne (uderzenia), szczególnie dla prętów i rur, połączenie powłoki 
hydroizolacyjnej musi wytrzymać takie obciążenia. Konstrukcja dachowa przyległa do dolnej części przepustu musi 
być wystarczająco wytrzymała i spójna, aby można było wykonać niezawodną obróbkę. Rury i pręty przechodzące 
muszą być przymocowane do konstrukcji nośnej dachu lub do warstwy mocującej. 

Przechodzące struktury prętowe (podporowe, pomocnicze czy technologiczne) powinny być profilami zamkniętymi , 
najlepiej okrągłymi umożliwiającymi bezproblemowe wykonanie obróbki przepustu i zakończenia powłoki 
hydroizolacyjnej na tej konstrukcji. Jako całkowicie niewskazane są otwarte kształty walcowe lub profile 
cienkościenne. W takim przypadku należy użyć ciekłej izolacji foliowej (na przykład Triflex). 

        

Rury technologiczne, których temperatura powierzchni jest wyższa niż 40 °C, należy w miejscu połączenia powłoki 
hydroizolacyjnej ułożyć w rurze osłonowej z izolacją termiczną – co najmniej do poziomu górnej krawędzi powłoki 
hydroizolacyjnej. Spoinę między górną krawędzią powłoki a przechodzącą przez dach konstrukcją należy uszczelnić 
trwale elastycznym uszczelniaczem odpornym na działanie danej temperatury na styku powierzchni i zabezpieczyć 
nałożonym rękawem lub pokrywą, które muszą być wodoszczelnie połączone z penetracją (Detal 607aS, 607bS). 

Pionowe zakończenie pokrycia dachowego może być wykonane za pomocą odpowiedniego profilu w kształcie litery L 
z blachy powlekanej tworzywem sztucznym, przy czym folia pozioma jest zgrzewana gorącym powietrzem do 
poziomej części profilu L (Detal 304S). Górna krawędź profilu L jest uszczelniona odpowiednim materiałem 
uszczelniającym. 
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 5.2.6.2 Obróbka attyki  

 5.2.6.2.1  Zakończenie attyki przy użyciu metalowych profili powlekanych  

Mocowanie brzegowych elementów mocujących z blachy powlekanej należy wykonywać na przemian w dwóch 
rzędach mocowań (zygzakiem), co zwiększa ich sztywność poprzeczną. W celu ochrony elementów zakończenia 
krawędzi przed podwiewaniem przez spoinę (szczególnie w przypadku remontu) należy je uszczelnić profilem 
półprzepuszczalnym (odprowadzania wilgoci zatrzymanej zapewnić przy użyciu włókniny ułożonej na całej 
powierzchni). W nowych budynkach zwykle wystarczy wywinąć warstwę oddzielającą na zewnętrzną krawędź korony 
ścianki attykowej.  

                 

Górna zewnętrzna powierzchnia attyki powinna opadać przynajmniej 3° (5 %) w kierunku budynku. Zakład profili 
obwodowych przez odsłonięte lico sąsiedniej konstrukcji pionowej powinien wynosić min. 30 mm (ČSN 73 3610). Folie 
FATRAFOL muszą być zgrzewane gorącym powietrzem do obwodowych profili p[owlekanych, a szerokość zgrzewu 
musi wynosić co najmniej 30 mm (Detal 501S, 503S). 

 5.2.6.2.2  Zakończenie pokrycia powłokowego pod obróbką blacharską attyki 

Jeżeli attyka ma standardową obróbkę blacharską, folię FATRAFOL należy zazwyczaj zakończyć poprzez 
przyspawanie do metalowego profilu powlekanego tworzywem na wewnętrznej lub zewnętrznej górnej krawędzi attyki 
(Detal 502S). Jeżeli wysokość attyki przekracza 600 mm, luźno ułożona folia hydroizolacyjna musi być odpowiednio 
przymocowana do attyki (Detale 510S do 513S). 

 5.2.6.3 Zakończenie pokrycia w płaszczyźnie dachu 

 5.2.6.3.1  Zakończenie pokrycia w płaszczyźnie dachu przy pomocy kapinosa z blachy powlekanej 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Detal należy wykończyć jak opisano w par. 5.2.6.2.1. Przed montażem kapinosa należy zamontować haki rynny 
okapowej. Wykończenie obróbek dachu nieocieplanego przedstawia Detal 503S. Wielkość wysunięcia kapinosa przed 
krawędź konstrukcji pod okapem jest zależna od wymiaru rynny i kształtu konstrukcji budowlanej z uwzględnieniem 
obciążenia wystającej krawędzi, np. od ciężaru śniegu lub lodu. W przypadku wysunięcia krawędzi kapinosa zbyt 
daleko podeprzeć jego krawędź odpowiednim profilem z bednarki stalowej. Głównie w obszarach górskich i 
wyżynnych, zaleca się kompletne zabezpieczenie krawędzi dachów od nawisów przez np. ocieplenie od strony dolnej, 
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zapewnić ogrzewanie elektryczne itp. Mocowanie obróbek blacharskich musi być wykonane zgodnie z normą ČSN 73 
3610. Przy mocowaniu bezpośrednio do konstrukcji podłoża odstępy mocowań w rzędzie nie powinny być większe niż 
250 mm. 

Folia FATRAFOL powinna być zakończona w miejscu, w którym obwodowy element obróbki blacharskiej ma mocne 
podparcie. (Detal 207S i 208S). Obwodowe elementy obróbek blacharskich są montowane z 2 mm szczeliną 
dylatacyjną. Te szczeliny są łatane pasem homogenicznej folii o szerokości 80 do 100 mm. Pasek powinien być 
zgrzany tylko wokół krawędzi, aby stworzyć szczelinę dylatacyjną w obszarze szczeliny dylatacyjnej. W celu ułatwienia 
wykonania szczeliny dylatacyjnej należy użyć 20 mm taśmy maskującej umieszczonej nad szczeliną dylatacyjną.  

          

Na dachach obciążonych warstwą stabilizacyjną, komunikacyjną lub ochronną z luźnego kruszywa lub w przypadku 
dachu zielonego, na wierzchu kapinosa należy zamontować aluminiowy lub stalowy profil gontowy. Przykład okapu 
dachu izolowanego termicznie z posypką patrz Detal 504S.  

 5.2.6.3.2  Zakończenie folii na płaszczyźnie dachu z ogranicznikiem żwirowym 

Główne etapy pracy nad obróbką są identyczne jak w par. 5.2.6.2.1. Ograniczniki żwirowe są zwykle mocowane w 
dwóch liniach, w układzie zygzaka. Zalecana wysokość elementu obwodowego "z" musi wynosić co najmniej 50 mm 
powyżej przyległego odcinka płaszczyzny dachu (ČSN 73 1901-3). 
Zakończenie folii na krawędzi dachu obróbką żwirową wykonaną z materiału innego niż blacha powlekana tworzywem 
sztucznym opisane jest w Detalu 514S.  

Jeżeli fasada jest ocieplona lub szerokość ogranicznika żwirowego y+z ≥ 100 mm, ogranicznik żwirowy musi być 
przymocowany do zamontowanego wcześniej stalowego zacisku w celu zwiększenia sztywności. To samo dotyczy 
sytuacji, gdy fasada ma być ocieplona w późniejszym czasie. W takim przypadku ogranicznik żwirowy musi wystawać 
poza odsłonięte lico ściany o niezbędną długość (tzn. grubość przyszłej izolacji termicznej). Zgodnie z normą ČSN 73 
3610 zalecana długość wysunięcia x wynosi 30 mm. 

 

 5.2.6.3.3  Zakończenie folii na płaszczyźnie dachu z istniejącym pokryciem wodoszczelnym 

Jeżeli istniejąca powłoka hydroizolacyjna wykonana jest z folii FATRAFOL, możemy połączyć z nią nową powłokę 
hydroizolacyjną wykonaną z folii FATRAFOL na cały okres jej użytkowania. Przed przystąpieniem do łączenia należy 
istniejącą folię w miejscu zgrzewu oczyścić wodą, a następnie środkiem czyszczącym i sprawdzić zgrzewalność z 
zastosowaną folią. Jeśli zgrzewalność nie jest idealna, folie można łączyć poprzez zgrzanie nowej na spodnią stronę 
istniejącej. W ten sposób folia FATRAFOL może być zwykle łączona z foliami PVC-P innych producentów. W takim 
sposobie połączenia powłoki hydroizolacyjnej należy pamiętać, że wodoszczelność nowej powłoki hydroizolacyjnej w 
miejscu połączenia zależy od okresu użytkowania istniejącej powłoki hydroizolacyjnej. 
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Jeśli istniejąca powłoka hydroizolacyjna jest wykonana z innego materiału niekompatybilnego z membranami 
FATRAFOL, połączenie może być wykonane przy użyciu płynnej hydroizolacji Triflex ProDetail. Przykład połączenia z 
istniejącym pokryciem asfaltowym patrz Detal 411S. Wodoszczelność w obszarze przejściowym jest ponownie 
ograniczona przez okres użytkowania istniejącej powłoki hydroizolacyjnej. 

 5.2.6.4 Rynny koszowe i attykowe, kosze zagłębione 

Rynny koszowe i parapetowe oraz kosze wpuszczane powinny być ograniczone do minimum w konstrukcjach 
dachowych. Zgodnie z normą ČSN 73 3610 zalecane nachylenie wzdłużne wszystkich takich rynien wynosi co 
najmniej 0,5 %. Należy zwrócić uwagę na to, aby przepływ wody był niezakłócony, a nieczystości nie zalegały na 
dachu. Przy wyborze spadku rynny należy zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonana jest rynna oraz odległości 
między wylotami rynien. W przypadku przebudowy dachu zaleca się zamianę koszy zagłębionych na kosze zwykłe 
poprzez wypełnienie ich odpowiednim materiałem. 

W okresie zimowym występuje ryzyko zamarzania rynien i rur spustowych, szczególnie gdy biegną one przez 
nieogrzewane pomieszczenia budynku. Stąd zaleca się doprowadzenie ciepła do dna rynny i stosownej części rury 
spustowej. W przypadku ogrzewania wpustu i rury spustowej wyłącznie przez ciepło powietrza wewnętrznego, należy 
wziąć pod uwagę zjawisko skraplania się pary wodnej na chłodnych powierzchniach tych konstrukcji. Należy stosować 
odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne w celu zapobiegania negatywnym skutkom, np. poprzez skierowanie skroplin 
w odpowiednie miejsce lub zastosowanie warstwy hydroakumulacyjnej lub termoizolacyjnej. 

     

Sposób wykończenia rynien koszowych i attykowych oraz koszy zagłębionych zależy od ich kształtów i wymiarów.  

Rynna musi być uszczelniana etapami poprzez łączenie folii na jej dnie (patrz Detal 601S, 602S). Tam, gdzie nie 
można zamontować narożników wewnętrznych, membranę należy w pełni przykleić do powierzchni rynny. 

 5.2.6.5 Wpusty dachowe 

Wpusty dachowe lub pionowe rury spustowe są częścią konstrukcji podłoża, stąd powinny być wbudowane jeszcze 
przed rozpoczęciem montażu pokrycia powłokowego i jak najbliżej odwadnianej powierzchni. Należy zwrócić uwagę 
na spadki płaszczyzny i możliwe zmiany ukształtowania powierzchni dachu po jej obciążeniu (śnieg, lód lub 
obciążenia przypadkowe). Konstrukcja wpustu musi umożliwiać niezawodne połączenie z pokryciem powłokowym i 
szczelne połączenie z systemem odwodnienia. Jeżeli dach pod względem konstrukcyjnym i użytkowym na to pozwala, 
wpust zaleca się pogrążyć około 20 mm poniżej poziomu przylegającej powierzchni odwadnianej połaci dachu. 

Jeżeli dach jest przeznaczony do ruchu pieszego lub kołowego, wpusty wody opadowej muszą wytrzymać związane z 
tym obciążenia. Odpływy wody opadowej muszą być zawsze przymocowane do konstrukcji dachu za pomocą 
odpowiednich mocowań, aby zabezpieczyć je przed zewnętrznymi i wewnętrznymi siłami działającymi w warstwie 
hydroizolacji. Odpływy wody deszczowej muszą być zawsze przymocowane do podłoża w co najmniej trzech 
punktach na ich obwodzie. W systemie klejonym klej zastępuje mocowanie mechaniczne. Sposób połączenia pokrycia 
z wpustem deszczowym na dachu betonowym jest pokazany na detalu 604S. 

Dla pokrycia powłokowego z folii PVC-P stosować wpusty dachowe wykonane z materiałów kompatybilnych z folią. 
Jeśli stosujemy wpusty z innych materiałów folia jest łączona na stały i luźny kołnierz. 
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Rury spustowe z twardego PVC muszą być szczelnie połączone z rurą spustową, do której wchodzą. Uszczelnienie 
zapobiega przedostawaniu się wody pod pokrycie w przypadku zatkania lub zapełnienia rury spustowej oraz 
przedostawaniu się ciepłego, wilgotnego powietrza z kanalizacji do warstw dachu. W celu niezawodnego 
uszczelnienia wpustu do rury spustowej należy zastosować uszczelkę gumową o odpowiedniej wielkości. W 
przypadku niekonwencjonalnego kształtu rury spustowej lub przy renowacji pokryć z papy asfaltowej należy 
zastosować specjalny odpływ z elastyczną tuleją. 

Zastosowanie plastycznych wpustów może dać zawodne połączenie z rurą spustową, zwłaszcza przy remoncie 
dachu. 

W zależności od składu dachu wpusty deszczowe muszą posiadać odpowiedni osadnik brudu i kamieni. Nie zaleca 
się odprowadzania wody deszczowej z poszycia dachu przez balustrady do zewnętrznych rur ściekowych, ponieważ 
zimą istnieje ryzyko zamarznięcia. Jeśli nie ma innego rozwiązania, woda powinna być odprowadzana za pomocą 
bocznego odpływu deszczówki z PVC (Detal 605S). Odpływ boczny wody deszczowej jest mocowany mechanicznie 
do podłoża i zgrzewany na gorąco do membrany. Dla tego typu odwodnienia należy stosować odpływ ogrzewany 
elektrycznie. 

 5.2.6.6 Przepusty rurowe 

 5.2.6.6.1  Przepusty rurowe okrągłe 

Wszystkie pręty i rury przechodzące przez połać dachu muszą być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej dachu. 
Sposób mocowania jest określony w dokumentacji projektowej, ocenie statycznej lub przez producenta elementu 
przechodzącego przez połać dachu. 

Aby uniknąć naprężeń wewnątrz folii należy zastosować trzy mocowania mechaniczne wokół każdej punktu. 

Do wykończenia przepustu rurowego należy stosować tuleje kształtowe z PVC-P (zamknięte lub otwarte o średnicy do 
200 mm) lub kombinację kołnierza typu 13 i jednorodnej folii FATRAFOL 804 (patrz film FATRAFOL - Przepusty 
rurowe). 

       

Górna krawędź wycięcia jednorodnej folii jest zabezpieczona opaską nierdzewną i uszczelniona trwale elastycznym 
uszczelniaczem PU (Detal 606S, 608S).  
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 5.2.6.6.2  Przepusty nieokrągłe 

Sposób obróbki przejść nieokrągłych (kominy, otwory dostępowe, świetliki, kanały HVAC, konstrukcje nośne, pręty 
itp.) należy dobrać w zależności od materiału i kształtu przejścia. W celu ułatwienia wykonania detali, przejścia te 
powinny mieć kształt zamknięty (koło, kwadrat lub prostokąt) na poziomie warstwy hydroizolacji. W przypadku zmiany 
ich kształtu należy zawsze pamiętać, że pokrycie folią musi wystawać co najmniej 150 mm ponad zewnętrzną 
powierzchnię przyległego dachu. Jeśli elementy nośne z metalu lub materiałów silnie przewodzących ciepło 
przechodzą przez całą powierzchnię dachu (od wewnątrz do zewnątrz), należy podjąć odpowiednie kroki projektowe, 
aby zapobiec kondensacji pary wodnej na ich powierzchni lub skutecznie usunąć skroploną wilgoć.  
 

          

Do wykończenia pokrycia z folii na powierzchni pionowej, zgodnie z par. 5.2.6.1, może być użyta ścienna obróbka 
blacharska. Alternatywnie, membrana musi być połączona w sposób wodoszczelny z przepustem za pomocą 
wodoodpornego materiału, tj. poprzez zgrzanie bezpośrednio do przepustu ze sztywnego PVC lub poprzez 
uszczelnienie uszczelniaczem PU, jeśli przepust wykonany jest z materiałów niezgrzewalnych z PVC.   

Przy obróbce otworów nieokrągłych należy dokonać odpowiednich zmian konstrukcyjnych, aby nadać otworowi jak 
najbardziej jednolity kształt geometryczny, co najmniej do wysokości pokrytej folią. Folia pokrywająca przyległy obszar 
musi kończyć się bezpośrednio przy przepuście i być zawsze zakończona obwodowymi profilami metalowymi 
powlekanymi, które muszą być przymocowane do konstrukcji nośnej lub do przepustu, jeśli pozwala na to jego 
konstrukcja i inne czynniki. Do obróbki otworów o małych wymiarach (kwadratowe lub prostokątne, maks. 150 x 150 
mm) można stosować tuleje kształtowe z PVC-P. 
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 5.2.6.7 Osadzenie wywietrzników 

Wywietrzniki muszą być rozmieszczone na połaci dachowej w sposób umożliwiający wykorzystanie całej ich 
wydajności. To znaczy w szczytach poszczególnych połaci dachowych oraz na obwodzie konstrukcji 
wykończeniowych. Podczas rozważania sposobu ich rozmieszczenia należy uwzględnić możliwość zasłonięcia ich 
otworów przez śnieg. 

        

 

Aby uzyskać maksymalny kontakt powietrza wentylującego z zawilgoconymi materiałami wewnątrz konstrukcji dachów 
remontowanych z izolacją termiczną, należy usunąć izolację w miejscach, gdzie mają być zamontowane kominki 
wentylacyjne. W takim przypadku kominki wentylacyjne należy przymocować mechanicznie do konstrukcji nośnej 
dachu za pomocą trzech mocowań mechanicznych.  

Otwór ten musi być wypełniony odpowiednim materiałem termoizolacyjnym, aby zapobiec przedostawaniu się 
zimnego powietrza i wilgoci do konstrukcji dachu oraz aby uniknąć mostków termicznych. Sposób montażu wylotu 
wywietrznika patrz Detal 609S (nowy budynek) i Detal 610S (renowacja z izolacją termiczną). Alternatywnie można 
zastosować wywietrznik turbinowy w celu usunięcia uwięzionej wilgoci. W celu wykonania odpowietrznika turbinowego 
należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi okrągłych przepustów rurowych.  

 5.2.6.8 Podział powierzchni dachowej przy pomocy profilu Novoplast 

W realizacjach pokryć powłokowych na dachach spadzistych lub stromych napotykamy czasami na wymaganie 
architektoniczne polegające na imitacji pokrycia z blachy profilowanej. Dla folii PVC-P można w tym celu użyć profilu 
Novoplast typ 1871, dysza nr 2291, który spełnia tę rolę. 

Profil jest montowany na gotowym pokryciu powłokowym. Profil Novoplast jest dostępny w elementach o długości 
2500 mm. Zgrzewanie profili gorącym powietrzem może być wykonane za pomocą ręcznego pistoletu do zgrzewania 
lub automatycznej zgrzewarki Hertz Belton. 
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Profil Novoplast, typ 1871, musi być zawsze układany zgodnie z kierunkiem spadku dachu lub po przekątnej, aby 
zapewnić odpływ wody deszczowej z pokrycia foliowego. Profile Novoplast są montowane wyłącznie w celach 
estetycznych i jako takie nie są przeznaczone i nigdy nie mogą być stosowane do łączenia dwóch arkuszy folii!  
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 5.2.6.9 Szczeliny dylatacyjne 

Montaż folii FATRAFOL w osi szczeliny dylatacyjnej budynku zależy od sposobu mocowania i orientacji jej arkuszy. 

Luźno ułożona folia na dachach balastowych nie wymaga żadnych specjalnych zmian w osi szczeliny dylatacyjnej. 
Folia FATRAFOL jest wystarczająco elastyczna, aby wytrzymać każdy ruch konstrukcji (Detal 701S). 

Dachy mocowane mechanicznie wymagają wykonania dylatacji dla powłoki zależnie od orientacji arkuszy. Jeśli 
arkusze są ułożone równolegle do dylatacji budynku, nie ma potrzeby wykonywania żadnych specjalnych zabiegów 
(Detal 702S). Jeżeli arkusze FATRAFOLU są ułożone prostopadle do dylatacji budynku, należy zastosować pas folii 
homogenicznej  szerokości 300-400 mm zamiast wzmocnionej. Ta sama zasada obowiązuje dla dachów klejonych 
(Detal 704S). 

 5.2.7  Zabezpieczenie powierzchni pokrycia przed uszkodzeniem mechanicznym 

Pokrycie dachowe musi być odpowiednio zabezpieczone podczas prac montażowych, aby uniknąć uszkodzenia lub 
pogorszenia jakości poszczególnych warstw, lub utraty bądź obniżenia projektowych własności użytkowych. O ile nie 
zostało to określone w dokumentacji projektowej, sposób zabezpieczenia należy zaproponować i uzgodnić przed 
rozpoczęciem robót. Odpowiednie środki obejmują podzielenie instalacji na etapy lub zabezpieczenie gotowych 
warstw. Dodatkowo umieszczenie głównej warstwy hydroizolacji pod warstwą lub zespołem warstw użytkowych 
zmniejsza ryzyko jej mechanicznego uszkodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

W miejscach, gdzie przewidywane są silne obciążenia mechaniczne pokrycia dachowego, zaleca się zabezpieczenie 
folii hydroizolacyjnej przed uszkodzeniem warstwą ochronną, np. układając dwie warstwy lub umieszczając folię na  
twardym materiale. Takie warstwy ochronne zwykle zwiększają odporność pokrycia dachowego na działanie ognia 
zewnętrznego (Detal 214S). 

 

Warstwę wierzchnią do ruchu pieszego (na całej powierzchni lub tylko pasy chodników) można, przy  wystarczająco 
mocnym podłożu, wykonać z płyt betonowych (zazwyczaj 400x400x40 mm) umieszczonych na podkładkach.  
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Pasy chodnikowe można też zrealizować przy użyciu folii FATRAFOL 814, która należy na obwodzie zgrzać gorącym 
powietrzem z gotowym pokryciem powłokowym. Te arkusze nie mogą zakłócać odprowadzania wody opadowej. 

 5.2.8  Układanie wierzchniej włókniny ochronnej 

Jeżeli powłokowe pokrycie dachowe nie jest wierzchnią warstwą dachu, tj. w przypadku dachów z warstwą 
stabilizacyjną, ochronną lub użytkową czy wegetacyjną oraz w przypadku dachów odwróconych, poszczególne 
warstwy należy oddzielić warstwą separacyjną i ochronną by uniknąć wzajemnego oddziaływania niektórych 
materiałów i zmniejszyć ryzyko mechanicznego uszkodzenia. Z reguły wystarczy włóknina o masie powierzchniowej 
300 g/m2. Pasy włókniny muszą być zgrzane ze sobą na całej długości połączenia, a nie tylko punktowo. 

 5.2.9  Układanie warstwy balastowej na pokryciu dachu 

Układanie jakichkolwiek dodatkowych warstw na gotowym pokryciu powłokowym należy uwzględnić: 

• Ruch osób i mniejszego sprzętu  

• Stabilizację od siły wiatru 

• Nachylenie dachu 

• Dtabilizację balastu dachowego (dla nachylenia ≥ 6°) 

• Rodzaj warstwy wegetacyjnej 

• Dopuszczalną obciążalność konstrukcji dachu 

Warstwa obciążająca lub użytkowa powinna zawsze być możliwa do usunięcia by umożliwić inspekcję i naprawę 
głównej warstwy hydroizolacyjnej czy innych warstw poniżej. 

 5.2.10  Naprawa uszkodzonego pokrycia dachu 

         

Jeżeli dojdzie do naruszenia ciągłości pokrycia dachowego poprzez uszkodzenie lokalne (mechaniczne, wskutek 
działania wysokiej temperatury lub substancji chemicznych), uszkodzone miejsce należy naprawić, wykonując łatę 
odpowiednich rozmiarów z folii FATRAFOL o tej samej lub większej grubości i zgrzewając ją na obwodzie gorącym 
powietrzem z pokryciem dachu. W przypadku małych uszkodzeń lokalnych można użyć okrągłych prefabrykowanych 
łat z PVC-P. W przypadku stosowania łat w kształcie kwadratu lub prostokąta należy zaokrąglić ich rogi promieniem 
ok. 40 mm. Przed nałożeniem łaty, naprawianą folię należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (przemyć 
wodą z detergentem, spirytusem lub benzyną ekstrakcyjną). Jeżeli folii nie da się dokładnie oczyścić, łatę lepiej 
wsunąć pod pierwotną naprawianą folię i zgrzać z czystym spodem pokrycia (dotyczy tylko folii bez podkładki z 
włókniny).  

W ten sposób można łatwo naprawić pokrycie powłokowe z folii FATRAFOL w całym okresie jego żywotności. 
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 6  BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA ZDROWIA, OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

 6.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy na placu budowy 

Do podstawowych przepisów prawa, które określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy należy ustawa nr 
309/2006 Dz.U.RCz (ustawa o zabezpieczeniu dodatkowych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy 
), ustawa nr 262/2006 Dz.U.RCz. kodeks pracy w aktualnie obowiązującym brzmieniu), rozporządzenie rady 
ministrów nr 101/2005 Dz.U.RCz w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących stanowisk pracy i środowiska 
pracy, rozporządzenie rady ministrów nr 591/2006 Dz.U.RCz w sprawie szczegółowych minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy na placach budów, a także rozporządzenie rady 
ministrów nr 362/2005 Dz.U.RCz w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy pracy na stanowiskach, na których występuje ryzyko upadku z wysokości. 

Ogólne obowiązki wykonawcy w zakresie przygotowania i realizacji budowy określa ustawa nr 309/2006 Dz.U.RCz. 

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy, bezpiecznej pracy maszyn, urządzeń i narzędzi 
zostały określone w rozporządzeniu rady ministrów nr 378/2001 Dz.U.RCz i skonkretyzowane w rozporządzeniu rady 
ministrów nr 591/2006 Dz.U.RCz wraz z wymaganiami dotyczącymi organizacji robót i działań organizacyjno-
budowlanych. (np. czynności manewrowo-magazynowe, roboty ziemne, roboty betoniarskie, roboty montażowe itd.). 

Udostępnianie środków ochrony indywidualnej określa ustawa nr 262/2006 Dz.U.RCz, kodeks pracy, szczegółowe 
wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej określa rozporządzenie rady ministrów nr 495/2001 Dz.U.RCz. 

         

 6.2  Ochrona przeciwpożarowa 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (nr 133/1985 Dz.U.RCz) jest podstawową normą prawną w zakresie stworzenia 
warunków dla skutecznej ochrony życia i zdrowia osób oraz majątku przed ogniem oraz w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w czasie klęsk żywiołowych i sytuacjach nadzwyczajnych. 

Rozporządzenie nr 246/2001 Dz.U.RCz w sprawie profilaktyki przeciwpożarowej jest aktem wykonawczym powyższej 
ustawy i definiuje podstawowe pojęcia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Inne przepisy, które określają konkretne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków, to ustawa 
23/2008 z rozporządzeniem 268/2011 Dz.U. RCz. o technicznym uregulowaniu bezpieczeństwa pożarowego 
budynków, ustawa 102/2001 Dz.U. RCz. i ustawa 59/1998 Dz.U. RCz. o ogólnych wymaganiach dotyczących 
bezpieczeństwa produktów budowlanych. 

 6.3  Zagrożenia bezpieczeństwa w procesie realizacji 

Przy montażu folii FATRAFOL należy przestrzegać wyżej wymienionych przepisów BHP i przeciwpożarowych, w 
aktualnie obowiązującym brzmieniu, w zakresie robót na budowie, a w szczególności robót na wysokości. 

Narzędzia elektryczne (zgrzewarki, wiertarki itp.) muszą być przyłączone do sieci i obsługiwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem rady ministrów nr 378/2001 Dz.U.RCz. Elektryczne 
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przewody przyłączeniowe ręcznych narzędzi elektrycznych i urządzeń na budowie muszą być wykorzystywane 
zgodnie z zaleceniami ich producentów i okresowo sprawdzane. 
Szczególnej uwagi wymagają prace z klejami i innymi materiałami zawierającymi rozpuszczalniki, rozcieńczalniki itp.  
Są to wyroby o pierwszej klasie palności i praca z nimi wymaga przestrzegania standardowych środków ostrożności. 
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WZÓR:                   CZYNNIKI RYZYKA I ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

BUDOWA:  

FIRMA WYKONAWCZA: Fatra, a.s. Napajedla, Třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61 

RODZAJ ROBÓT: Foliowe pokrycia dachu  

 

Miejsce Rodzaj zagrożenia Ryzyko Środki zapobiegania 
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Zagrożenie upadkiem z wysokości. 1 

Na placu budowy należy ustawić konstrukcje ochronne  
(rusztowania, poręcze ochronne, siatki chroniące przed 
upadkiem itd. rozp. 362/2005 Dz.U.RCz ). Pracownicy muszą 
być wyposażeni w środki ochrony osobistej przed upadkiem z 
wysokości zgodnie z EN 358 i EN 361. Pracownicy muszą być 
przeszkoleni w zakresie BHP i mieć aktualne badania 
lekarskie. 

Uszczerbek na zdrowiu lub 
zagrożenie dla życia wskutek 
niewłaściwego składowania i 
przenoszenia materiałów. 

1 

Materiały muszą być magazynowane i ułożone w sposób 
zapewniający ich stabilność i nieszkodliwy dla zdrowia 
pracowników; nie przekraczać limitów nośności podłoża. 
Pracownik może przenosić ciężary do 50 kg. 

Potknięcie się, skręcenie nogi, 
stłuczenia i zahaczenia o różne 
przeszkody i wystające konstrukcje 
na placu budowy. 

1 
Eliminacja przeszkód komunikacyjnych, utrzymywanie ścieżek 
komunikacyjnych w stanie bezpiecznym, wolnym od 
przeszkód, utworzenie tras transportu dla pracowników  

Pośliźnięcie się, ukośne 
nadepnięcie na krawędź stopnia. 

1 
Utrzymanie ciągów pionowych w stanie nieśliskim, właściwy 
sposób chodzenia po schodach, korzystanie z właściwego 
obuwia ochronnego. 

Zacięcia nożem, ześliźnięcie się 

ostrza i/lub jego pęknięcie  rany 
cięte rąk, nóg i przedniej części 
tułowia. 

1 

Zwiększona uwaga podczas cięcia i dzielenia materiałów. 
Korzystanie z oryginalnych narzędzi tnących i wymiennych 
ostrzy producenta, korzystać z zalecanych przez producenta 
rodzajów narzędzi tnących, pracować z wyczuciem, bez 
wywierania nadmiernej siły na narzędzie, stosować środki 
ochrony indywidualnej – rękawice kewlarowe. 

Zranienie oczu lecącym odłamkiem 
lub strużyną (cięcie materiału, 
wiercenie w betonie lub metalu itd.). 

1 
Wykonywanie pracy w sposób bezpieczny, korzystanie z 
narzędzi bez zadziorów i pęknięć, stosowanie odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy. 

Uderzenie pracownika przez luźne 
narzędzie robocze lub jego część 
(młot, rozcinak, wiertło itp.). 

1 

Wybór odpowiednich metod i narzędzi pracy, mocowanie 
narzędzi do pasa lub platformy roboczej, stosowanie 
zalecanych środków ochrony indywidualnej (kask, okulary, 
rękawice, buty, odzież robocza). 

Nawinięcie odzieży lub jej luźnych 
części na wirujące narzędzie 
(najczęściej wiertło wiertarki 
elektrycznej, tarcza szlifierska, 
elementy mocowania itp.) 

1 
Odpowiednia odzież ochronna pracownika, przylegająca do 
ciała, nakrycie głowy, nieużywanie rękawic w pobliżu 
wirujących części narzędzi. Skupienie podczas pracy. 

Podrażnienie dróg oddechowych i 
błon śluzowych podczas 
przenoszenia i dzielenia wełny 
mineralnej 

1 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy - stosowanie 
półmasek i odzieży ochronnej, nakrycia głowy i okularów 
ochronnych; zapewnić odprowadzanie drobnego pyłu w 
kierunku od pracownika. 
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Porażenie pracownika prądem 
elektrycznym 

1 

Nie używać uszkodzonych narzędzi, utrzymywać kable 
przyłączeniowe, rozdzielnice i punkty przyłączenia w pełnej 
sprawności i chronić je przed uszkodzeniem w czasie pracy na 
budowie. Pouczyć wszystkich pracowników o bezpieczeństwie 
pracy i instrukcjach obsługi - korzystanie z narzędzi 
elektrycznych przez osoby pouczone. Zapewnić klasę 
zabezpieczenia, zalecaną przez producenta narzędzia czy 
urządzenia. 

Obrażenia kończyn podczas 
przemieszczania ciężkich 
przedmiotów (rolki folii) 

1 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej rąk oraz obuwia 
roboczego z noskiem metalowym, szczególnie uważać 
podczas układania materiału na twardym podłożu. 

    

Na większości nowych projektów budowlanych wymagany jest pisemny plan zapobiegania zagrożeniu w zakresie 
BHP. Dokumentacja taka jest zazwyczaj częścią dokumentów przejęcia placu budowy. Przestrzeganie środków 
ostrożności kontrolują kierownicy budowy, a na większych budowach koordynatorzy ds. bezpieczeństwa pracy. 

 6.4  Bezpieczeństwo użytkowania dachu 

Trwałość całej połaci dachowej zależy od trwałości elementów konstrukcyjnych o najkrótszym okresie do odnowienia 
lub wymiany.  Po przekazaniu gotowej połaci dachowej klientowi, należy zaplanować przeglądy i w razie potrzeby 
wymianę wybranych elementów dachu. Jeżeli dach jest otwarty do użytku publicznego (parki, place zabaw, boiska 
sportowe itp.), należy wziąć pod uwagę ryzyko celowego uszkodzenia lub kradzieży elementów konstrukcyjnych i 
komponentów dachu i podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania tego ryzyka. 

Dostęp do dachu musi być bezpieczny i odpowiedni do sposobu użytkowania. Dostęp do dachów użytkowych jest z 
reguły określony w dokumentacji projektowej. W przypadku innych dachów należy zapewnić dostępu do urządzeń 
technicznych umieszczonych na dachu w celu ich przeglądu, obsługi i napraw. 

Zalecane minimalne wymiary otworów dostępowych: 

• Drzwi dostępowe (600x1800) mm (dachy użytkowe) 

• Pionowe otwory dostępowe (600x1200) mm (dachy nieużytkowe) 

• Poziome otwory dostępowe (600x600) mm (dachy nieużytkowe) 

Na dachach musi być zamocowany system zabezpieczający do celów kontroli, utrzymania i napraw warstwy dla 
ruchu, jak również wszystkich zamontowanych na dachu urządzeń. System zabezpieczający można zastąpić 
barierkami ochronnymi zgodnie z normą ČSN 74 3305 - Barierki ochronne. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
pracowników na dachu muszą być częścią regulaminu użytkowania dachu w zmiennych warunkach pogodowych. W 
regulaminie użytkowania dachu należy zamieścić listę pouczonych osób, którym zezwolono na dostęp na dach. 

Drogi dojścia do poszczególnych urządzeń muszą być wykonane z materiału antypoślizgowego. Również materiał 
użyty pod przejściami powinien być odporny na przewidywane obciążenia ruchem. 
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Elementy instalacji odgromowej umieszczone na połaci dachu w rejonie tras do ruchu pieszego nie mogą stwarzać 
przeszkód. Do ich pokonania należy wykonać bezpieczne przejścia. 

Strefa krawędziowa dachu powinna być tak zaprojektowana pod względem konstrukcyjnym, aby nie mogło dojść do 
upadku części konstrukcyjnych lub elementów pokrycia dachu i urządzeń na nim umieszczonych poza krawędź. 
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 7  KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT W SYSTEMIE FATRAFOL-S 

 7.1  Kontrola jakości 

Producent folii hydroizolacyjnych Fatra,a.s., Napajedla, w ramach systemu zarządzania produkcją opracował 
„Instrukcję kontroli systemów hydroizolacyjnych FATRAFOL” zawierającą ogólne zasady, odpowiedzialność i 
metodykę kontroli powłok dachowych oraz sposób przetwarzania danych. 

1. Jakość podłoża należy sprawdzić przed położeniem warstwy paroszczelnej. W szczególności należy badać 
kompletność konstrukcji na głównej połaci a także w okolicy konstrukcji przechodzących przez połać, 
przestrzeganie okresów technologicznych, czy powierzchnia jest równa i wolna od zanieczyszczeń, śmieci, 
kałuż, lodu i śniegu itp., wymagany kąt spadku, kompletność urządzeń technicznych na dachu wraz z 
łączącym orurowaniem, protokół odbioru dokumentów przez inspektora nadzoru inwestorskiego itd. 

2. Kontrola warstwy paroszczelnej polega jednak na sprawdzeniu jej jakości pod względem parametrów 
technicznych i jakości jej wbudowania w konstrukcję dachu. Sprawdzić ciągłość warstwy, wzajemne 
połączenia pasów, połączenie folii obrzeżem, konstrukcjami końcowymi i przechodzącymi. 

3. Sprawdzić warstwę termoizolacyjną, jej grubość, spadek, szerokość spoin, ich ewentualne wypełnienie, 
sposób mocowania płyt do podłoża - mocowanie mechaniczne czy klejenie, wgłębienia koło wpustów 
dachowych, zatrzymaną wilgoć, deformację płyt, sztywność powierzchni itd. 

4. Przed układaniem głównej warstwy hydroizolacyjnej należy sprawdzić jej jakość i zgodność z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, w szczególności rodzaj i grubość, liniowość pasów, pofałdowania pasów i inne 
wzrokowo sprawdzalne aspekty. 

5. Podczas realizacji sprawdzić: poprawność ułożenia warstwy podkładowej i separującej, jeśli jest konieczna, 
osadzenie brzegowych elementów mocujących z blachy powlekanej oraz ich mocowania i dylatacje. 
Sprawdzić rozmieszczenie arkuszy folii zgodnie z planem mocowania, sposób ich przycinania, zakłady 
wzdłużne i poprzeczne, usytuowania rzędów mocowań, rodzaj i jakość elementów mocowania, odległości 
elementów mocowania od krawędzi pasów oraz ich rozstaw w rzędach, sposób zgrzewania, jakość i 
geometrię  zgrzewów, detale i obróbkę wpustów wody opadowej. 

6. Każda warstwa konstrukcyjna powinna zostać sprawdzona i odebrana przez inspektora nadzoru inwestora 
zanim zostanie przykryta kolejną warstwą. 

7. Inspekcje te powinny być realizowane przez przedstawiciela wykonawcy. W ramach przekazania, skończone 
sekcje pokrycia foliowego są sprawdzane, zgodnie z warunkami kontraktu, przez inżyniera wykonawcy, 
przedstawiciela placu budowy, inspektora nadzoru technicznego właściciela i inne upoważnione osoby, jeśli 
jest to konieczne. Szczegóły procesu przekazania są odnotowywane w dzienniku budowy lub stanowią 
odrębny raport. 

8. Proces przekazywania i odbioru robót podlega aktualnym przepisom prawnym, wymaganiom inwestora, 
uzgodnionym warunkom. Dokumentacja zdawczo-odbiorcza obok innych dokumentów poświadczających 
jakość wykonanych robót powinna zawierać również tzw. „Instrukcję użytkowania dachu” oraz terminy kontroli 
i wymiany wybranych elementów konstrukcyjnych dachu. Bardzo ważne jest określenie terminów inspekcji 
wpustów wód opadowych celem zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. (Do sporządzenia tej części 
dokumentacji można wykorzystać załącznik B do aktualnej normy ČSN 73 1901 – 1. Z przekazania i odbioru 
robót musi zostać sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wszelkie zasadnicze informacje, takie 
jak widoczne wady, niedokończone prace, terminy ich usunięcia i zakończenia. 
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 7.2  Próby szczelności powłoki dachu 

Badanie szczelności pokrycia powłokowego, czasem warstwy hydroizolacyjnej podczas jej odbioru można wykonać  
jedną z kilku metod lub ich kombinacją. W systemie FATRAFOL-S po wykonaniu powłoki hydroizolacyjnej, poza 
przeprowadzeniem pełnej wizualnej kontroli integralności powłoki hydroizolacyjnej, zaleca się wykonanie 
mechanicznej próby szczelności za pomocą igły testowej. Po przeprowadzeniu tej próby można, zgodnie z umową 
przeprowadzić jedną z pozostałych prób opisanych poniżej. 

Wszystkie wymienione niżej testy muszą być wcześniej uzgodnione z kierownictwem budowy i nadzorem 
technicznym inwestora oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego. Należy również uwzględnić cenę 
wykonania tych badań, gdyż koszt wykonania np. badania zalewowego może być wysoki. 

Dla wszystkich rodzajów wykonanych testów należy mieć dokumentację techniczną i sporządzić z nich protokół. 
Wzorce protokołów są dla niektórych testów bezpośrednio zalecane przez normę, dla innych możliwe jest stworzenie 
własnego protokołu. Osoby wykonujące określone rodzaje badań powinny posiadać kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania tej czynności zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Wykryte nieszczelności są zazwyczaj w sposób widoczny oznaczane, np. markerem, a następnie korygowane w 
zależności od stopnia. Kapilarne i miejscowe nieszczelności do ok. 15 mm należy naprawić za pomocą okrągłej łaty. 
Większe nieszczelności, gdy dyszę zgrzewającą można wystarczająco wsunąć między folie, naprawia się poprzez 
powtórne zgrzewanie. 

 7.2.1  Mechaniczna próba szczelności 

Próba jest wykonywana za użyciem tzw. igły testowej i wszystkie rodzaje spoin mogą być sprawdzane tą metodą.  W 
systemie hydroizolacji FATRAFOL-S test ten musi być przeprowadzony na wszystkich spoinach wykonanych za 
pomocą zgrzewarki ręcznej, na złączach T oraz losowo na wszystkich ciągłych złączach wykonanych za pomocą 
zgrzewarki automatycznej. 
Spoiny sprawdzane są dopiero po ostygnięciu. Igła testowa używana do tego typu testów jest częścią podstawowego 
wyposażenia spawacza. Końcówka igły nie może być ostra, lecz zaokrąglona i tępa. Prowadząc igłę testową w osi 
spoiny z lekkim bocznym naciskiem, można wykryć miejsca niezgrzane lub oddzielone. Badanie spoiny, które musi 
być nieniszczące dla folii i jej krawędzi, musi być przeprowadzone z odpowiednią siłą, biorąc pod uwagę, że folia nie 
ma nieograniczonej wytrzymałości na przebicie. Miejsca, w których końcówka igły penetruje złącze są uznawane za 
nieszczelne. 

UWAGA! Próbę należy wykonać przed przystąpieniem do obróbki spoin szczeliwem Z-01, po jego zastosowaniu 
wykonanie próby i wykrycie nieszczelności jest praktycznie niemożliwe. 

       

 7.2.2  Próba szczelności podciśnieniowa 

Test ten opisano w normie ČSN EN 1593. Ze względu na czasochłonność tego badania, nie jest możliwe wykonanie 
go na całej powierzchni dachu, sprawdzane są tylko połączenia folii w miejscach problematycznych takich jak złącza 
T, naroża, koryta narożne, rynny itp. Badanie wykonuje się za pomocą pompy próżniowej i ukształtowanych komór ze 
szkła organicznego, które odpowiadają geometrii poszczególnych detali.  
Na badane miejsce nanosi się płyn detekcyjny (roztwór mydła), przykłada się komorę testową i pompą wytwarza się 
podciśnienie. Jeśli w złączu jest nieszczelność, po wytworzeniu próżni z wnętrza kompozycji zostanie zassane 
powietrze, pod komorą powstaną pęcherzyki powietrza, które pokażą nieszczelność. Test próżniowy może ujawnić 
nawet bardzo małe nieszczelności kapilarne. 
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 7.2.3  Próba zalania wodą 

Zasada tej próby jest modyfikacją metodyki opisanej w normie ČSN 75 0905. Wykorzystanie tej metody jest 
ograniczone parametrami pokrycia dachowego, w szczególności dopuszczalnym obciążeniem konstrukcji nośnej, 
maksymalnym poziomem wody i powierzchnią dachu. Zwykle pokrycia dachowe o powierzchni do 100 m² zalewane 
są ciągłą powierzchnią, zaś większe powierzchnie zalewane są tylko częściowo, np.  jedynie zagłębienia płaszczyzn 
dachowych lub inaczej wydzielone sektory. Maksymalny poziom wody powinien być określony przez inżyniera 
budownictwa, z uwzględnieniem maksymalnego obciążenia pokrycia dachowego. 

Zalecany czas trwania testu po zalaniu dachu wynosi od 24 do 48 godzin. Dla celów wykrywania, woda może być 
zabarwiona barwnikiem spożywczym lub fluorescencyjnym, ale zabarwiona woda może pozostawić kolorowe ślady na 
folii hydroizolacyjnej. W przypadku tylko niewielkich oznak przecieku nie jest możliwe odróżnienie wody zabarwionej 
od niezabarwionej. 

Próba zalania zwykle ujawnia jedynie fakt nieszczelności powłoki hydroizolacyjnej. Nieszczelność folii hydroizolacyjnej 
objawia się plamą na suficie. Jeżeli w konstrukcji dachu pod powłoką hydroizolacyjną znajduje się inna ciągła warstwa 
wodoszczelna (stalowa blacha trapezowa, płyta żelbetowa, dobrze wykonana paroizolacja itp.), woda spływa po tej 
warstwie do miejsca, gdzie może wniknąć dalej do wnętrza i widoczny zaciek na suficie nie odpowiada pierwotnemu 
miejscu nieszczelności w folii hydroizolacyjnej.  

Należy zauważyć, że przeciek do wnętrza pokrycia dachowego przy prawidłowo wykonanej paroizolacji nie spowoduje 
przecieku wody do wnętrza, ale woda zostanie zatrzymana w warstwie izolacji termicznej. W takim przypadku może 
dojść do uszkodzenia właściwości izolacji cieplnej. Aby zidentyfikować przecieki do wnętrza pokrycia dachowego, 
zaleca się przed próbą zalania zamontować w najniższych miejscach podłoża (najczęściej przy wpustach) otwory 
wentylacyjne. Otwory wentylacyjne pozwolą nam kontrolować wilgotność podczas przeprowadzania próby zalania.  Po 
zakończeniu badania usuwamy otwory wentylacyjne, otwór wypełniamy izolacją termiczną i zamykamy pokrycie 
dachowe. 

Wadą testu zalewowego jest ryzyko błędnej oceny. Zdarza się to w przypadkach, gdy paroizolacja jest prawidłowo 
wykonana (najczęściej z papy asfaltowej), a nieszczelności są bardzo małe. W takim przypadku test może być 
oceniony bez wyniku negatywnego, ale w rzeczywistości penetracja wody przez folię hydroizolacyjną występuje, ale 
nie jest wykrywana w punktach kontrolnych. 

 7.2.4  Test iskrowy 

Zasada testu iskrowego polega na wykryciu nieszczelności poprzez iskrę pomiędzy elektrodą testera a uziemionym 
podłożem przewodzącym. Próbę przeprowadza się za pomocą urządzenia ze źródłem wysokiego napięcia i szczotką 
lub inną elektrodą, którą przeciąga się po powierzchni folii. W miejscu nieszczelności przeskoczeniu iskry towarzyszy 
sygnał akustyczny z urządzenia. 

Test jest rozstrzygający tylko na dachach z podłożem przewodzącym. W niektórych przypadkach naturalna wilgotność 
materiałów budowlanych może również zapewnić przewodność. Na dachach z warstwą nieprzewodzącej izolacji 
termicznej pod membraną (np. styropian, płyty PIR, wełna mineralna) oraz w porze suchej i gorącej badanie może być 
niejednoznaczne lub niemożliwe. W celu poprawy przewodności podłoża, pod warstwą hydroizolacji umieszcza się 
przewodzące folie lub tkaniny separacyjne, które pozwolą na przeprowadzenie skutecznego testu iskrowego. 
 W przypadku wad w spoinie, ważność zależy od wielkości zakładki membran i wilgotności w danym miejscu. Test 
iskrowy jest popularny ze względu na swoją prostotę i szybkość. Jego podstawowym ograniczeniem jest obecność 
podłoża przewodzącego. 
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 7.2.5  Defektoskopia impedancyjna 

Defektoskopia impedancyjna jest nieniszczącą metodą polegającą na pomiarze impedancji elektrycznej pod folią 
hydroizolacyjną. W metodzie tej wykorzystuje się tzw. higrometry impedancyjne. Metoda ta nie ma bezpośredniego 
zastosowania do jednoznacznego wykazania szczelności pokrycia, ale pozwala na stworzenie szczegółowej mapy 
wilgotnościowej dachu. Po naniesieniu na rzut kondygnacji, z uwzględnieniem zmierzonych wartości, pozwala ona 
zlokalizować miejsca pod hydroizolacją, które są bardziej wilgotne niż otoczenie. Umożliwia to przybliżoną lokalizację 
potencjalnych nieszczelności i jednoczesną diagnozę stanu warstwy izolacji termicznej. Metoda ta jest 
wykorzystywana do całościowej diagnostyki pokrycia dachowego. 

 7.2.6  Test dymowy 

Zasada testu dymowego polega na wstrzyknięciu kolorowego, nieszkodliwego dymu pod folię hydroizolacyjną przez 
otwór wycięty w hydroizolacji. W przypadku nieszczelności lub w miejscu wadliwego połączenia, dym wydobywa się 
ponad powłokę i jest wizualnie wykrywalny. 
Badanie to nadaje się szczególnie do wykrywania nieszczelności wokół detali i wzdłuż końców hydroizolacji na 
przyległych strukturach. Wadą tego testu jest fakt, że konieczne jest wycięcie otworu w folii, przez który wdmuchiwany 
jest pod nią dym. Test ten ujawnia zazwyczaj tylko większe nieszczelności w powłoce hydroizolacyjnej i dlatego jest 
raczej testem stosowanym w połączeniu z innymi metodami wykrywania nieszczelności. 

 7.2.7  Test podciśnieniowy dla systemów dwuwarstwowych 

Próba podciśnieniowa systemu dwuwarstwowego jest częścią czynności kontrolnych na różnych etapach realizacji 
robót. W całych sektorach, w których odsysane jest powietrze, wytwarzane jest określone podciśnienie i przez 
określony czas monitorowane jest, czy podciśnienie spada poniżej zdefiniowanej wartości. W przypadku utraty 
podciśnienia i oznaczenia sektora jako nieszczelnego, należy znaleźć nieszczelność za pomocą jednej z powyższych 
metod. 
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 8  KWALIFIKACJE I WYPOSAŻENIE EKIPY ROBOCZEJ 

 8.1  Kwalifikacje zawodowe 

Instalatorzy wykonujący hydroizolację  systemu FATRAFOL-S muszą być przeszkoleni do wykonywania tych robót. 
Szkolenia regularne i specjalne dla nowych firm wykonawczych zapewnia Fatra, Studio Izolacji. Po ukończeniu 
dwudniowego kursu pracownik otrzymuje „Zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych uprawniających do montażu 
folii hydroizolacyjnych FATRAFOL. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Fatra, a.s., Napajedla zgodnie z programem 
zrównoważonego rozwoju organizuje szkolenia w zakresie innowacji produktów i zaawansowanych technologii oraz 
zmian legislacyjnych. Na szkoleniach uczestnicy mogą wymieniać ze sobą informacje techniczne, co skutkuje 
wzrostem fachowości firm wykonawczych. 

Kierownik ekipy roboczej powinien na żądanie przedstawić kopię Zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych 
uprawniających do montażu folii hydroizolacyjnych FATRAFOL. W zaświadczeniu tym producent folii FATRAFOL - 
FATRA, a.s. Napajedla gwarantuje, że pracownicy zostali przeszkoleni i posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania robót wg zaświadczenia. Pracownicy nieposiadający zaświadczenia mogą wykonywać 
wyłącznie roboty pomocnicze w ramach ekipy. 

Zaświadczenie nie zastępuje wymaganego przygotowania zawodowego (np. dyplom ukończenia szkoły zawodowej w 
zawodzie dekarskim) i nie można na jego podstawie prowadzić działalności gospodarczej w tym zawodzie. 

 

 8.2  Wyposażenie ekipy roboczej 

 8.2.1  Urządzenia elektryczne 

• Urządzenie do zgrzewania gorącym powietrzem z dyszą szczelinową o szerokości 40 mm i 20 mm (zalecany 
typ LEISTER TRIAC S lub TRIAC PID, TRIAC AT, HERZ – Rion) 

• Automat zgrzewający gorącym powietrzem, samojezdny (zalecany typ LEISTER VARIMAT, HERZ – Laron 
itp.) 

• Wiertarka udarowa z zestawem wierteł do wiercenia w betonie i innych materiałach 

• Odkurzacz do wody 

• Pompa próżniowa i komory próżniowe do badania szczelności metodą próżniową 

• Wkrętak akumulatorowy 

• Szlifierka kątowa z tarczą do metalu 

• Inne narzędzia elektryczne i urządzenia elektryczne, takie jak automaty do mocowania, pistolety 
uszczelniające, aplikatory klejów PU itp. 

• Przedłużacz elektryczny   
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 8.2.2  Narzędzia pracy

• Taśma miernicza 

• Poziomica  

• Miara składana 

• Przymiar stalowy 

• Termometr 

• Kreda tłusta 

• Ołówek stolarski 

• Nóż z haczykiem 

• Nożyczki 

• Podkładka do cięcia folii 

• Ręczne gumowe i teflonowe wałki dociskowe 

• Wałek dociskowy (do klejenia folii do podłoża) 

• Przyrząd do wbijania nitów rozporowych 
(rurka stalowa Js 4÷5 mm, o długości ok. 150 
mm) 

• Młotek 

• Nitownica 

• Pistolet do wyciskania uszczelniacza w 
tubach 

• Kombinerki 

• Igła do badania połączeń zgrzewanych 

• Zestaw przebijaków 

• Butelki PE z rurką 

• Przecinak stalowy 

• Szmaty do czyszczenia 

• Śrubokręty płaskie i krzyżakowe 

• Szpachelki gumowe do czyszczenia 
powierzchni folii 

• Piłka do metalu 

• Gąbki do usuwania kałuży wody 

• Nożyce ręczne do blachy 

• Worki PE na śmieci  

• Mosiężna szczotka do czyszczenia dyszy 

• Miotła 

• Szpachelki do uszczelniacza 

• Łopatka do śmieci
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 8.2.3  Podstawowy zestaw narzędzi ręcznych – torba montażysty 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe środki ochrony osobistej: 

• Odzież robocza 

• Buty z miękką podeszwą i noskiem metalowym w wersji letniej/zimowej 

• Rękawice ochronne ze skóry garbowanej chromem 

• Okulary ochronne lub osłona twarzy 

• Nakolanniki 

• Czapka z daszkiem 

• Okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV 

• Ochronniki słuchu 

• Maska przeciwpyłowa (nie jest konieczna) 
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 9  WYKAZ PRZYWOŁANYCH NORM 

Oznaczenie 
normy 

Nazwa (po polsku) Nazwa (po angielsku) 

ČSN 73 0540-2 
Ochrona cieplna budynków - Część 2: 
Wymagania 

Thermal protection of buildings - Part 2: 
Requirements 

ČSN P 73 0606 
Hydroizolacje budynków - Hydroizolacje 
powłokowe - Postanowienia podstawowe 

Waterproofing of buildings - Continuous sheet 
water proofing - Basic provisions 

ČSN 73 1901-1 
Projektowanie dachów – Cz. 1 
Postanowienia podstawowe 

Designing of roofs – Part 1: Basic provisions:  

ČSN 73 1901-3 
Projektowanie dachów – Cz. 3 Dachy z 
hydroizolacją z powłok elastycznych 

Designing of roofs - Part 3: Roofs with 
waterproofing from flexible sheets 

ČSN 73 3610 Projektowanie konstrukcji blacharskich Design of sheet metal constructions 

ČSN 74 3305 Barierki ochronne Protective railings 

ČSN 74 4505 Podłogi – Postanowienia wspólne Floors – Common Regulations 

ČSN 75 0905 
Badania wodoszczelności zbiorników 
wodnych i kanalizacyjnych 

Water supply and sewerage tanks. Testing of 
water-tightness 

ČSN EN 1090-4 

Wykonywanie konstrukcji stalowych i 
aluminiowych - Część 4: Wymagania 
techniczne dotyczące stalowych elementów 
konstrukcyjnych formowanych na zimno 
oraz konstrukcji formowanych na zimno do 
dachów, stropów, podłóg i ścian 

Execution of steel structures and aluminium 
structures - Part 4: Technical requirements for 
cold-formed structural steel elements and cold-
formed structures for roof, ceiling, floor and wall 
applications 

EN 13956 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z 
tworzyw sztucznych i gumy do pokryć 
dachowych - Definicje i właściwości 

Flexible sheet for waterproofing - Plastic and 
rubber sheets for roof waterproofing - Definitions 
and characteristics 

EN 13984 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z 
tworzyw sztucznych i gumy do regulacji 
przenikania pary wodnej - Definicje i 
właściwości 

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and 
rubber vapour control layers - Definitions and 
characteristics 

EN 13970 
Elastyczne wyroby wodochronne - Warstwy 
regulacyjne pary wodnej z bitumu - Definicje 
i właściwości 

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water 
vapour control layers - Definitions and 
characteristics 

EN 14783 

Blachy i dachówki metalowe z pełnym 
podparciem do pokryć dachowych, okładzin 
zewnętrznych i wewnętrznych - 
Charakterystyka wyrobu i wymagania 

Fully supported metal sheet and strip for roofing, 
external cladding and internal lining - Product 
specification and requirements 

EN 1593 
Badania nieniszczące - Badania szczelności 
- Próba pęcherzykowa 

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble 
emission techniques 

ČSN EN 1991-1-1 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - 
Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Gęstość, 
ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: 
General actions - Densities, self-weight, imposed 
loads for buildings 

ČSN EN 1991-1-3 
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - 
Część 1-3: Oddziaływania ogólne - 
Obciążenie śniegiem 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: 
General actions - Snow loads 

ČSN EN 1991-1-4 
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - 
Część 1-4: Oddziaływania ogólne - 
Obciążenie wiatrem 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: 
General actions - Wind loads                                        

EN 358 Sprzęt ochrony osobistej do Personal protective equipment for work 
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pozycjonowania podczas pracy i 
zapobiegania upadkom z wysokości - Pasy 
do pozycjonowania i unieruchamiania 
podczas pracy oraz linki do pozycjonowania 
podczas pracy 

positioning and prevention of falls from a height - 
Belts for work positioning and restraint and work 
positioning lanyards 

EN 361 
Sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z 
wysokości - Szelki bezpieczeństwa 

Personal protective equipment against falls from a 
height - Full body harnesses 

EN ISO 14001 
Systemy zarządzania środowiskowego - 
Wymagania i wytyczne stosowania 

Environmental management systems - 
Requirements with guidance for use 

EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania Quality management systems - Requirements 

ČSN 73 0202 
Dokładność geometryczna w budownictwie. 
Wymagania ogólne 

Geometric accuracy in building. General 
requirement 

ČSN EN ISO 
6946. 

Elementy budowlane i konstrukcje 
budowlane - Opór cieplny i transmitancja 
cieplna - Metody obliczeniowe 

Building components and building elements - 
Thermal resistance and thermal transmittance - 
Calculation methods 

ČSN EN 12056-3 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej w 
budynkach - Część 3: Odwodnienie dachu, 
rozmieszczenie i obliczanie 

Gravity drainage systems inside buildings - Part 
3: Roof drainage, layout and calculation 

EAD 030351-00-
0402 

System mechanicznie mocowanych 
elastycznych dachowych płyt 
wodoszczelnych 

System of mechanically fastened flexible roof 
waterproofing sheets 
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 10  Typowe detale konstrukcji dachowych 

 10.1  Przegląd detali 

 10.1.1  Łączenie folii FATRAFOL ze sobą i z liniowymi elementami mocującymi 

Detal 201S:  Łączenie membrany FATRAFOL na zakład bez mocowania mechanicznego i na połączeniach 
 poprzecznych  

Detal 202S :  Łączenie na zakład pasów folii FATRAFOL z przyklejeniem do podłoża 

Detal 203S :  Łączenie na zakład pasów folii FATRAFOL z mocowaniem do podłoża 

Detal 204S:  Łączenie wzdłużne (boczne) folii FATRAFOL 807 z mocowaniem do podłoża 

Detal 205S:  Łączenie poprzeczne (czołowe) folii FATRAFOL 807, 807/V i 807/G z nałożeniem paska i  

                         przyklejeniem 

Detal 206aS: Łączenie folii FATRAFOL 814 z mocowaniem do podłoża 

Detal 206bS: Łączenie folii FATRAFOL 814 

Detal 207S:  Łączenie folii FATRAFOL z obwodowymi profilami brzegowymi dachu 

Detal 208S:  Łączenie folii FATRAFOL 807, 807/V i 807/G z obwodowymi profilami brzegowymi dachu 

Detal 209S:  Łączenie folii FATRAFOL z liniowym elementami mocującymi z blachy powlekanej 

Detal 210S:  Folia FATRAFOL - dodatkowe mocowanie punktowe 

Detal 211S:  Doszczelnienie przy pomocy kształtek przestrzennych – narożnik wewnętrzny 

Detal 212S:  Doszczelnienie przy pomocy kształtek przestrzennych –narożnik zewnętrzny 

Detal 213S:  Mocowanie folii FATRAFOL pośrodku pasa (z nałożeniem łaty) 

Detal 214S:  Chodniki obsługowe na pokryciu dachowym 

 10.1.2  Zakończenie pokrycia na ścianie pionowej 

Detal 301S:  Zakończenie folii FATRAFOL na powierzchni pionowej 

Detal 302S:  Zakończenie folii FATRAFOL na powierzchni pionowej 

Detal 303S:  Zakończenie folii FATRAFOL na ocieplonej powierzchni pionowej 

Detal 304S:  Zakończenie folii FATRAFOL 814 na powierzchni pionowej – wariant 1 

Detal 305S:  Zakończenie folii FATRAFOL 814 na powierzchni pionowej – wariant 2 

 10.1.3  Przejście powłoki dachowej z pozycji poziomej w pionową 

Detal 400S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową  

Detal 401S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową w narożniku ściany (gzymsu) – pokrycie 
dachu bez ocieplenia 

Detal 402S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – dach z typową kolejnością warstw na 
blasze trapezowej 

Detal 403S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – renowacja powłoki dachowej 

Detal 404S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – dach z typową kolejnością warstw 

Detal 405S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową - dach z płytkami ułożonymi na podkładkach  

Detal 406S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową - dach obciążony żwirem groszkowym z 
typową kolejnością warstw 

Detal 407S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – dach odwrócony 

Detal 408aS: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – dach z warstwą wegetacyjną 

Detal 408bS: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – hydroizolacja attyki elementami obróbki nie 
należącymi do systemu 

Detal 408cS: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – zakończenie folii kapinosem 

Detal 408dS: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – zakończenie folii łapaczem żwiru 

Detal 409S: Połączenie powłoki bitumicznej z folią FATRAFOL z dodaną izolacją termiczną 
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Detal 410S: Przejście folii FATRAFOL z pozycji poziomej w pionową – mocowanie profilu „L” do płyty warstwowej 
gdy folia jest równoległa do gzymsu 

Detal 411S: Przejście powłoki bitumicznej na folię FATRAFOL z zastosowaniem ciekłej folii Triflex 

Detal 412S: Przejście folii FATRAFOL na pozycję pionową w narożniku ściany (gzymsu) z dodatkowym ułożeniem 
styropianu 

Detal 413S: Zakończenie folii FATRAFOL na pionowym otworze dostępowym 

 10.1.4  Obróbka gzymsów (attyk) i zakończenie pokrycia w płaszczyźnie dachu 

Detal 501S:  Obróbka gzymsów profilami z blachy powlekanej 

Detal 502S:  Obróbka gzymsów  na płytach warstwowych 

Detal 503S:  Zakończenie folii FATRAFOL kapinosem z blachy powlekanej w płaszczyźnie dachu 

Detal 504S:  Zakończenie folii FATRAFOL kapinosem z blachy powlekanej, warstwa obciążająca zabezpieczona 
 profilem zatrzymującym żwir 

Detal 505S:  Zakończenie folii FATRAFOL elementem obróbkowym z blachy powlekanej 

Detal 506S:  Zakończenie folii FATRAFOL kapinosem z blachy powlekanej na ścianie (gzymsie) z systemem 
ETICS 

Detal 507S:  Zakończenie folii FATRAFOL elementem obróbkowym z blachy powlekanej 

Detal 508S:  Zakończenie folii FATRAFOL kapinosem z blachy powlekanej  

Detal 509S:  Pokrywanie łatą dylatacji w obróbkach z blachy powlekanej 

Detal 510S:  Mocowanie folii FATRAFOL na gzymsie (attyce)o wysokości 600-1200 mm – metoda 1 

Detal 511S:  Mocowanie folii FATRAFOL na gzymsie (attyce)o wysokości 600-1200 mm – metoda 2 

Detal 512S:  Mocowanie folii FATRAFOL na gzymsie (attyce)o wysokości 600-1200 mm – metoda 3 

Detal 513S:  Mocowanie folii FATRAFOL na gzymsie (attyce)o wysokości 600-1200 mm – metoda 4 

Detal 514S:  Zakończenie folii FATRAFOL profilem zatrzymującym żwir nie należącym do systemu 

 10.1.5  Obróbka rynien, wpustów, przejść dachowych 

Detal 601S:  Obróbka rynny z ociepleniem folią FATRAFOL  

Detal 602S:  Obróbka istniejącej rynny za gzymsem (attyką) folią FATRAFOL 

Detal 603S:  Połączenie folii FATRAFOL z wpustem dachowym z PVC – dach obciążony na blasze trapezowej 

Detal 604S:  Połączenie pokrycia z dwustopniowym wpustem dachowym 

Detal 605S:  Połączenie pokrycia z wpustem poziomym 

Detal 606S:  Obróbka słupka barierki folią FATRAFOL 

Detal 607aS: Obróbka przepustu rury z ociepleniem 

Detal 607bS: Obróbka przepustu rury z ociepleniem 

Detal 608S:  Obróbka przepustu rury bez ocieplenia 

Detal 609S:  Wywietrznik na ocieplanym dachu 

Detal 610S:  Wywietrznik na ocieplanym dachu z oryginalną kompozycją dachową 

 10.1.6  Złącza dylatacyjne 

Detal 701S:  Złącze dylatacyjne na dachu obciążonym  

Detal 702S:  Złącze dylatacyjne w dachu z mocowaniem mechanicznym, FATRAFOL ułożona wzdłuż dylatacji 

Detal 703S:  Złącze dylatacyjne w dachu z mocowaniem mechanicznym, FATRAFOL ułożona w poprzek dylatacji 

Detal 704S:  Złącze dylatacyjne w dachu w dachu klejonym 

Detal 705S:  Złącze dylatacyjne w gzymsie (attyce, parapecie) – opcja 1 

Detal 706S:  Złącze dylatacyjne w gzymsie (attyce, parapecie) – opcja 2 

 10.2  Rysunki schematyczne detali 

Na poniższych rysunkach w sposób schematyczny przedstawiono obróbki standardowych detali. Sposób mocowania 
folii do podłoża jest tylko poglądowy, dobór i liczbę elementów mocujących zawsze należy przeprowadzić zgodnie z 
wcześniej przedstawionymi zasadami konstrukcyjnymi.  



 

 

 



W

FATRA POLSKA
ul. Słoneczny Sad 10A
72-002 Dołuje

tel.: +48 882 266 230 

                                                                                  
                                                
kontakt@fatra-polska.pl 
www.fatrafol.pl09/2021


