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Wstęp

Życzymy miłej lektury.

Trzymają Państwo w dłoniach poradnik dotyczący efektywnego izolowania poddaszy użytkowych przygotowany 

wspólnie z dr inż. Krzysztofem Pawłowskim. W poradniku tym zawarliśmy rzetelne informacje dotyczące  

izolacji poddaszy w kontekście obowiązujących przepisów prawnych na rok 2020 i później. Dołożyliśmy wszelkich 

starań, aby poradnik ten pomógł Państwu w wyborze właściwego sposobu oraz materiału izolacji Waszego 

nowego domu. Wg badań poddasze jest odpowiedzialne nawet za 30% strat ciepła w budynku, dlatego też jego 

izolacja jest jedną z najważniejszych w całym budynku.

dr inż. Krzysztof Pawłowski 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Wymagania cieplno-wilgotnościowe  
wg obowiązujących przepisów prawnych - 

-  wybrane aspekty 

W związku z wprowadzeniem nowych zaostrzonych 
wymagań izolacyjności cieplnej i oszczędności energii 
(rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania [1])  
niezwykle istotne staje się na etapie projektowania dokonywanie 
szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą 
do optymalnego wyboru rozwiązań konstrukcyjno- 
-materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Od 31 grudnia 
2020 roku będą obowiązywały nowe wartości graniczne m.in. 
w zakresie granicznej wartości współczynnika przenikania 
ciepła Uc(max)/Umax [W/(m2·K)] dotyczących pojedynczych 
przegród zewnętrznych oraz granicznego wskaźnika  
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną  
EP(max) [kWh/(m2·rok)] dla całego analizowanego budynku. 

Według Krajowego planu mającego na celu zwiększenie 
liczby budynków o niskim zużyciu energii [2] budynek  
o niskim zużyciu energii (NZEB) to taki budynek, który spełnia 
wymagania związane z oszczędnością energii i izolacyjnością 
zawarte w przepisach techniczno-użytkowych, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane [3],  
tj. w szczególności dział X oraz załącznik 2 do rozporządzenia [1] 
obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku (w przypadku  
budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz  
będących ich własnością od 1.01.2019 r.).  

Zasadniczą zmianą rozporządzenia [1] w zakresie ochrony 
cieplnej budynków jest zmiana wartości maksymalnych 
współczynników przenikania ciepła Uc(max). Zaostrzeniu 
uległy wymagania cząstkowe w zakresie izolacyjności  
cieplnej ścian zewnętrznych, dachów, podłóg oraz okien  
i drzwi. Ponadto nie ma już znaczenia typ przegrody (wielo –   
– czy jednowarstwowa) oraz przeznaczenie obiektu  
(mieszkalny, użyteczności publicznej, magazynowy, gospodarczy 
itp.). Wartości maksymalne współczynników przenikania 
ciepła ścian, podłóg na gruncie, stropów, dachów  
i stropodachów, zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia [1], 
 zestawiono w tabeli 1.

Wg rozporządzenia [1] dopuszcza się dla budynku  
produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe 
wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone 
w załączniku 2 do rozporządzenia [1], jeśli uzasadnia to  
rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący 
koszt budowy i eksploatacji budynku.

Wg wprowadzonych zmian w rozporządzeniu [1]  
wymagania cieplne dotyczą jednoczesnego spełnienia dwóch 
wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła  
U [W/(m2·K)] dla pojedynczych przegród budynku oraz 
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] dla całego budynku. 

OCIEPLANIE ORAZ MODERNIZACJA  
PODDASZY UŻYTKOWYCH 

Z ZASTOSOWANIEM PIANKI POLIURETANOWEJ 

Oszczędności związane z termomodernizacją

Termoizolacja dachu 15-30%

Termoizolacja ścian 20-50%

Wymiana okien na energooszczędne 10-25%

Termoizolacja piwnic 10-20%



Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się 
za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli 
przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające 
przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności 
cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym 
w pkt. 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia [1].

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku  
do nowych wymagań ochrony cieplnej (Uc≤ Uc(max))  
i oszczędności energii (EP≤EP(max)).

Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu  
wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym 
budynku, przez ocieplenie przegród zewnętrznych i złączy 
budowlanych. Jest jednym z elementów modernizacji  
budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów 
innych działań. Działania termomodernizacyjne wpisują się 
jednoznaczne w program dofinansowania „Czyste powietrze”, 
którego podstawowymi założeniami są: ograniczenie 
zapotrzebowania na energię w budynku oraz obniżenie  
zanieczyszczeń (szczególnie CO2) do atmosfery. 

Tabela 1. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] dla ścian, podłóg na gruncie, 
stropów, dachów i stropodachów – źródło [1]

Lp. Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)]

do 31.12.2013 r. **) od 1.01.2014 r. od 1.01.2017 r. od 31.12.2020 r.*)

1. Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C

0,28
0,65
0,90

0,25
0,45
0,90

0,23
0,45
0,90

0,20
0,45
0,90

2. Ściany wewnętrzne:
a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające 
pomieszczenia ogrzewane od klatek 
schodowych i korytarzy
b) przy Δti < 8°C
c) oddzielające pomieszczenie  
    ogrzewane od nieogrzewanego

1,00
bez wymagań

1,00

 1,00
bez wymagań

0,30

1,00
bez wymagań

0,30

1,00
bez wymagań

0,30

3. Ściany przyległe do szczelin  
dylatacyjnych o szerokości :
a) 5 cm, trwale zamkniętych 
i wypełnionych izolacją cieplną  
na głębokości co najmniej 20 cm, 
b) powyżej 5 cm, niezależnie  
    od przyjętego sposobu zamknięcia 
    i zaizolowania szczeliny

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

4. Ściany nieogrzewanych kondygnacji 
podziemnych bez wymagań bez wymagań bez wymagań bez wymagań

5. Dachy, stropodachy i stropy  
pod nieogrzewanymi poddaszami  
lub nad przejazdami: 
a) przy Δti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C

0,25
0,50
0,70

0,20
0,30
0,70

0,18
0,30
0,70

0,15
0,30
0,70

6. Podłogi na gruncie:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C

0,45
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

7. Stropy nad pomieszczeniami  
nieogrzewanymi i zamkniętymi 
przestrzeniami podłogowymi:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C

0,45
1,20
1,50

0,25
0,30
1,00

0,25
0,30
1,00

0,25
0,30
1,00

8. Stropy nad ogrzewanymi kondygnac-
jami podziemnymi 
i międzykondygnacyjnymi: 
a) przy Δti ≥ 8°C 
b) przy Δti < 8°C
c) oddzielające pomieszczenie  
    ogrzewane od nieogrzewanego

1,00
bez wymagań

0,45

1,00
bez wymagań

0,25

1,00
bez wymagań

0,25

1,00
bez wymagań

0,25

- pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana  
  jest temperatura wewnętrzna, której wartość określona w §134 ust. 2 rozporządzenia [1]
- ti – temperatura obliczeniowa ogrzewanego pomieszczenia zgodnie z §134 ust. 2 rozporządzenia [1]
*) od 1.01.2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością
**) wg rozporządzenia W.T. - 2018



gdzie:
θsi,min. – temperatura minimalna na wewnętrznej powierzchni przegrody 
mostka cieplnego,  [°C], 
θe – temperatura powietrza zewnętrznego, [°C],
θi – temperatura powietrza wewnętrznego, [°C].

Czynnik temperaturowy krytyczny fRsi.(kryt.) można określić:

• w sposób uproszczony dla ti = 20°C, φ= 50%,  fRsi.(kryt.) = 0,72;

• w sposób dokładny.

ei

emin,is
Rsif θ−θ

θ−θ
= Izolacja cieplna 

między krokwiami

Izolacyjność cieplna poddaszy użytkowych 

Na etapie projektowania inżynier powinien przewidzieć 
warunki pracy materiału i dokonać konwersji deklarowanej 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła λD do jego 
wartości obliczeniowej λob. Przewodność materiału jest funkcją 
jego gęstości, zawartości wilgoci, temperatury, czasu  
od wyprodukowania materiału: 

λob = λD ·FT·FM·Fa
gdzie: 

λob – wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła, 

λD– wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła,

FT – temperaturowy czynnik konwersji, 

FM – wilgotnościowy czynnik konwersji, 

Fa – czynnik konwersji zależny od czasu od wyprodukowania materiału.

Zalecana wartość współczynnika przewodzenia ciepła 
materiału termoizolacyjnego, zgodnie z wytycznymi Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii, wynosi λ≤0,04 [W/(m·K)]. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że im mniejsza  
wartość współczynnika przewodzenia ciepła, tym cieńszą  
(o mniejszej grubości) warstwę materiału izolacyjnego używa 
się do ocieplenia przegrody, aby uzyskać wymaganą wartość 
współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2·K)] przegrody. 

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla powszechnie 
stosowanych materiałów budowlanych zestawiono w załączniku 
I do monografii. 

Pojemność cieplna materiału charakteryzuje jego zdolność 
magazynowania ciepła w jednostce objętości. Pojemnością 
cieplną jest więc iloczyn ciepła właściwego oraz gęstości  
objętościowej materiału , c·ρ,  [J/(m3·K)].

Ciepło właściwe c, to ilość ciepła w (J) potrzebna  
do podniesienia średniej temperatury jednostki masy danego  
materiału o 1 stopień. Miano ciepła właściwego wynosi J/(kg·K)  
lub kJ/(kg·K). Można używać również miana Wh/(kg·K)  
i przeliczenia  1 kJ/(kg·K) = 0,278 Wh/(kg·K).

Ciała o większym cieple właściwym mają większą bezwładność 
 cieplną, a więc wolniej reagują na zmiany temperatury.  

Pianka poliuretanowa – jest materiałem chemoutwardzalnym, 
w postaci gotowych płyt lub mat oraz w postaci pianki  
natryskowej – wykonując ocieplenie przegród i złączy  
budowlanych bezpośrednio w trakcie wznoszenia lub modernizacji 
budynku. W dalszej części opracowania przedstawiono analizy 
w zakresie zastosowania pianki poliuretanowej w postaci  
piany natryskowej.

1. Dachówka ceramiczna
2. Łata
3. Kontrłata/Szczelina dobrze wentylowana
4. Folia wysokoparoprzepuszczalna
5. Izolacja cieplna/Krokiew
6. Folia paroizolacyjna
7. Płyta gipsowo-kartonowa

§321.
1. „Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej  

przegrody zewnętrznej nie może występować  
kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój  
grzybów pleśniowych.

2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może 
występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie 
spowodowane kondensacją pary wodnej.

3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, 
jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom określonym 
w pkt 2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia.”

2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa  
w §321 ust. 1. rozporządzenia[1], w odniesieniu do przegród  
zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, 
magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród 
zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny  
charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi 
o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, 
obliczona zgodnie z Polską Normą (PN-EN ISO 13788:2003 [4])  
dotyczącą obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej 
koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni 
i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika 
temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych  
do temperatury co najmniej 20ºC w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy 
określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa  
w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość 
wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 
φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej 
wartości tego współczynnika równej 0,72.

2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego  
charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno – 
– materiałowe należy obliczać:

1. dla przegrody – według Polskiej Normy  
(PN-EN ISO 13788:2003 [4]);

2. dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego 
modelu przegrody – według Polskiej Normy dotyczącej 
obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni 
(PN-EN  ISO 10211:2008 [5]).   

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w §321  
ust. 1 i 2 rozporządzenia, należy przeprowadzić według rozdziału  
5 i 6 Polskiej Normy (PN-EN ISO 13788:2003 [4]). 

2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, o której 
mowa w §321 ust. 2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody 
w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi 
wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy 
tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek 
tej kondensacji.

Sprawdzenie ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych 
(kondensacji powierzchniowej) w miejscu mostka cieplnego 
przeprowadza się za pomocą porównania wartości 
obliczeniowej czynnika temperaturowego fRsi.(obl.) w miejscu 
mostka cieplnego z wartością graniczną (krytyczną) fRsi.(kryt.).  
Jeżeli spełniona jest nierówność fRsi.(obl.) ≥ fRsi.(kryt.) – 
– nie występuje ryzyko rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych 
na wewnętrznej powierzchni przegrody. 

Czynnik temperaturowy (w miejscu mostka cieplnego),  
fRsi.(obl) określa się wg wzoru:
 

Sprawdzenie warunku ochrony wilgotnościowej – ryzyko występowania kondensacji  
na wewnętrznej powierzchni przegrody wynika z rozporządzenia [1]: 



Pianka poliuretanowa  
jako izolacja między krokwiami 

Aby sprawdzić kryterium cieplne: Uc ≤ Uc(max) przeprowadzono 
obliczenia współczynnika przenikania ciepła U dachów  
drewnianych z izolacją cieplną między krokwiami (rysunek 2) 
zgodnie z procedurą wg PN-EN ISO 6946:2008 [6].

Pianka poliuretanowa jako izolacja  
między krokwiami i pod krokwiami 

Aby sprawdzić kryterium cieplne: Uc ≤ Uc(max) określono 
wartości współczynnika przenikania ciepła dachów drewnianych 
z izolacją cieplną między krokwiami i pod krokwiami (rysunek 3) 
zgodnie z procedurą wg PN-EN ISO 6946:2008 [6]. 

Rysunek 2. Przykładowe zastosowanie pianki poliuretanowej jako izolacji między krokwiami w dachach skośnych 
drewnianych  – opracowanie własne 

W tabeli 2 (opracowanie  własne) zestawiono wyniki obliczeń dla dachu z ociepleniem pomiędzy krokwiami  
przy zmiennej wartości współczynnika przewodzenia ciepła  λ [W/(m·K)] oraz zróżnicowanej grubości.

Należy zwrócić uwagę, że przy zastosowaniu pianki poliuretanowej gr. 18 cm, 20 cm i 25 cm jako izolacji między krokwiami, 
trudno jest spełnić podstawowe kryterium cieplne: Uc[W/(m2◊K)] ≤ Uc(max) = 0,15  [W/(m2◊K)] – tabela 2. 

Rysunek 3. Przykładowe zastosowanie pianki poliuretanowej jako izolacji między krokwiami i pod krokwiami  
w dachach skośnych drewnianych  – opracowanie własne

1. Dachówka ceramiczna
2. Łata
3. Kontrłata/Szczelina dobrze wentylowana
4. Folia wysokoparoprzepuszczalna
5. Izolacja cieplna/Krokiew
6. Folia paroizolacyjna
7. Płyta gipsowo-kartonowa

1. Dachówka ceramiczna
2. Łata
3. Kontrłata/Szczelina dobrze wentylowana
4. Folia wysokoparoprzepuszczalna
5. Izolacja cieplna
6. Dodatkowa warstwa izolacji cieplnej
7. Folia paroizolacyjna
8. Płyta gipsowo-kartonowa

Wariant obliczeniowy Grubość warstwy izolacji RT [(m2·K)/W] Uc [W/(m2◊K)]

I /λ=0,038 W/(m·K)/ 18 cm 4,021 0,25

II /λ=0,038 W/(m·K)/ 20 cm 4,426 0,23

III /λ=0,038 W/(m·K)/ 25 cm 5,442 0,18

IV /λ=0,037 W/(m·K)/ 18 cm 4,093 0,24

V /λ=0,037 W/(m·K)/ 20 cm 4,377 0,23 

VI  /λ=0,037 W/(m·K)/ 25 cm 5,541 0,18

Rysunek 1. Przykładowe zastosowania pianki poliuretanowej natryskowej QuadFoam 500 IQFoam plus w dachach 
skośnych drewnianych – opracowanie własne 

Izolacja cieplna  
między i pod krokwiami

1. Dachówka ceramiczna
2. Łata
3. Kontrłata/Szczelina dobrze wentylowana
4. Folia wysokoparoprzepuszczalna
5. Izolacja cieplna
6. Dodatkowa warstwa izolacji cieplnej
7. Folia paroizolacyjna
8. Płyta gipsowo-kartonowa



Powyżej przedstawiono tylko wybrane /reprezentatywne/ 
rozwiązania materiałowe stropodachów drewnianych.  
Dobór warstw materiałowych stropodachów drewnianych 
powinien być przeprowadzony w oparciu o obliczenia i analizy 
w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. 

Ograniczenie dodatkowych strat ciepła  
w poddaszach użytkowych 

Złącza budowlane,  nazywane także mostkami cielnymi 
(termicznymi) powstają w wyniku połączenia przegród  
budynku. Generują dodatkowe straty ciepła przez przegrody 
budowlane. Dobór materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych 
złączy nie powinien być przypadkowy, ale oparty na podstawie 
szczegółowych obliczeń i analiz. Szczególne znaczenie ma 
poprawne zaprojektowanie złączy przegród zewnętrznych  
w zakresie zminimalizowania strat ciepła oraz wyeliminowania 
ryzyka kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody.  

Ze względu na konsekwencje występowania mostków  
cieplnych warto wysunąć następujące postulaty: 

• należy dążyć do ograniczenia wartości niekorzystnego 
wpływu na straty ciepła i ryzyko kondensacji;

• wszystkie mostki termiczne, których można uniknąć,  
należy wyeliminować na etapie projektowania lub podczas 
realizacji budynku;

• wszystkie miejsca występowania mostków,  
które nie mogą być usunięte, lub istniejących mostków  
cieplnych powinny być skonstruowane lub ocieplone tak,  
aby ich wpływ na straty ciepła oraz na kondensację był minimalny.

Istotne znaczenie ma także usytuowanie ocieplenia  
w elementach konstrukcyjnych dachu drewnianego.  
Na rysunkach 4, 5, 6 przedstawiono charakterystyczne  
warianty powszechnie stosowane w praktyce inżynierskiej:

a) usytuowanie ocieplenia między krokwiami aż do kalenicy, 
bez ocieplenia między jętkami – co powoduje dodatkowe 
straty ciepła przez przestrzeń nieogrzewaną (rysunek 4),

b) usytuowanie ocieplenie między krokwiami do miejsca 
 połączenia z jętką, z ociepleniem między jętkami –  
–  poprawne zaprojektowanie ocieplenia poddasza  
użytkowego (rysunek 5), 

c) usytuowanie ocieplenia między krokwiami, z ociepleniem 
między jętkami – poprawne zaprojektowanie ocieplenia 
poddasza użytkowego (rysunek 6). 

W tabeli 3 zestawiono wyniki obliczeń dla dachu z ociepleniem pomiędzy krokwiami przy zmiennej wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] oraz zróżnicowanej grubości.

Wariant obliczeniowy Grubość warstwy izolacji RT [(m2·K)/W] Uc [W/(m2◊K)]

VII /λ=0,038 W/(m·K)/ 18 cm + 5 cm 5,447 0,18

VIII /λ=0,038 W/(m·K)/ 18 cm + 10 cm 6,868 0,14

IX /λ=0,038 W/(m·K)/ 20 cm + 5 cm 5,910 0,17

X /λ=0,038 W/(m·K)/ 20 cm + 10 cm 7,289 0,14

XI /λ=0,038 W/(m·K)/ 25 cm + 5 cm 6,949 0,14

XII /λ=0,038 W/(m·K)/ 25 cm + 10 cm 8,321 0,12

XI /λ=0,037 W/(m·K)/ 18 cm + 5 cm 5,618 0,18

XII /λ=0,037 W/(m·K)/ 18 cm + 10 cm 7,020 0,14

XIII /λ=0,037 W/(m·K)/ 20 cm + 5 cm 6,028 0,17

XIV /λ=0,037 W/(m·K)/ 20 cm + 10 cm 7,425 0,13

XV /λ=0,037 W/(m·K)/ 25 cm + 5 cm 7,046 0,14

XVI /λ=0,037 W/(m·K)/ 25 cm + 10 cm 8,564 0,12

Kolorem zielonym zaznaczono warianty obliczeniowe (rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów drewnianych  
ocieplonych między krokwiami i pod krokwiami), które spełniają podstawowe kryterium cieplne: Uc [W/(m2◊K)] ≤ Uc(max) = 
= 0,15  [W/(m2◊K)] – tabela 3. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń współczynnika 
przenikania ciepła Uc  [W (m²∙K)] wybranych stropodachów 
drewnianych (tabela 2, 3) można stwierdzić, że warunek  
izolacyjności cieplnej Uc ≤ Uc(max) = 0,15 /po 31.12.2020 r./ 
został spełniony tylko dla wybranych przypadków (wariantów 
obliczeniowych). 

1 – strop na jętkach,  
2 – ocieplenie między krokwiami 

Rysunek 4. Izolacja między krokwiami – źródło [7]

Rysunek 5. Izolacja między krokwiami i między jętkami – źródło [7]

Rysunek 6. Izolacja między krokwiami i między jętkami – źródło [7]



Rysunek 8. Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej ze stropodachem w przekroju przez murłat (wariant bez deskowania)
Rysunek 9. Połączenie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej ze stropodachem w przekroju przez murłatę (wariant z deskowaniem  
i membraną wysokoparoprzepuszczalną)

W celu określenia wpływu mostka cieplnego np. połączenie 
ściany zewnętrznej ze stropodachem w przekroju przez 
murłatę (rysunek 8, 9) należy określić wartość liniowego 
współczynnika przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] oraz czynnika 
temperaturowego fRsi [-]. Poprawne ukształtowanie warstw 
materiałowych złącza pozwala na ograniczenie dodatkowych 
strat ciepła oraz uniknięcie ryzyka występowania kondensacji  
powierzchniowej /ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych 
i kondensacji międzywarstwowej. Przykładowe wyniki obliczeń 
przedstawiono w pracy [7].

Kształtowanie układu warstw materiałowych stropodachów 
drewnianych powinien obejmować także zagadnienia  
i wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej i ochrony 
przeciwpożarowej. 

1. Dachówka ceramiczna
2. Łata
3. Kontrłata/Szczelina dobrze wentylowana
4. Folia wysokoparoprzepuszczalna
5. Izolacja cieplna/Krokiew
6. Folia paroizolacyjna
7. Płyta gipsowo-kartonowa

1. Dachówka ceramiczna
2. Łata
3. Kontrłata/Szczelina dobrze wentylowana
4. Folia wysokoparoprzepuszczalna
5. Izolacja cieplna
6. Dodatkowa warstwa izolacji cieplnej
7. Folia paroizolacyjna
8. Płyta gipsowo-kartonowa



Produkt PREMIUM

Pianka QuadFOAM500 (zmienia się na SealTITE PRO)   
to produkt dla klienta wymagającego najlepszych parametrów 
izolacji i jakości materiału. To obecnie jedyny dostępny na rynku 
produkt importowany z USA, kraju z którego wywodzą się izolacje 
natryskowe (stan na dzień 03.03.2020). Ze względu na dostępność 
komponentów do formulacji dostępnych na tym rynku jak  
i doświadczenie w produkcji ten materiał nie ma sobie 
równych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 
izolacyjnymi, jest bezpieczna dla zdrowia oraz konstrukcji 
budynku. 

Posiada doskonałe parametry izolacyjne potwierdzone  
certyfikatami laboratoryjnymi.

Gwarantowana jakość izolacji przez cały okres użytkowania 
budynku potwierdzona dożywotnią ograniczoną gwarancją 
producenta.

Instalacje są wykonywane przez autoryzowane firmy  
natryskowe z ogromnym doświadczeniem, które pomogą  
wybrać Państwu najlepsze rozwiązanie dla Waszego domu.

Produkt ekonomiczny

IQFOAM Plus 
IQFoam plus to produkt dla wymagającego klienta.  

Produkowany dla nas przez najlepsze laboratoria w Europie. 
Spełnia wszystkie wymagania i normy dla produktów służących 
do izolacji budynków. Dobra jakość za rozsądną cenę.

IQFOAM 2.0.
Pianka zamkniętokomórkowa służąca do izolacji stropów, 

podłóg i fundamentów. Produkt czołowego producenta  
o uznanej jakości na całym świecie. Formułowany z najwyższej 
jakości komponentów dostępnych na rynku europejskim.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).

2. Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie 
liczby budynków o niskim zużyciu energii”.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

4. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku.  
Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej  
kondensacji. Metody obliczania.

5. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.

6. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  
Metoda obliczania.
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Podsumowanie i wnioski końcowe 

Zastosowanie odpowiedniego materiału termoizolacyjnego 
w przypadku ocieplenia i modernizacji poddaszy użytkowych 
wymaga wykonania szeregu obliczeń i analiz w aspekcie 
wymagań cieplno-wilgotnościowych. Wartość współczynnika 
przenikania ciepła Uc przegrody, podstawowego parametru  
w zakresie sprawdzenia kryterium cieplnego, zależy od wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła λ materiału termoizolacyjnego. 
Właściwe (poprawne) kształtowanie układów materiałowych  
w przegrodach i złączach gwarantuje minimalizację start ciepła 
przez przenikanie oraz wyeliminowanie ryzyka występowania  
kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej. Stworzenie 
optymalnych parametrów mikroklimatu wnętrza (temperatura, 
wilgotność, czystość powietrza) jest możliwe tylko 
spełniając jednocześnie szereg wymagań w zakresie 
wymagań konstrukcyjnych i użytkowych oraz ochrony  
cieplno-wilgotnościowej, akustycznej i przeciwpożarowej. 

Zastosowanie pianki poliuretanowej w postaci pianki  
natryskowej umożliwia wykonanie izolacji cieplnej w miejscu 
występowania mostków cieplnych. W taki sposób można 
zminimalizować dodatkowe straty ciepła (obniżenie wartości  
liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψ) oraz ograniczyć 
obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody 
(uniknięcie ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej). 
Dodatkowo należy podkreślić, że technologia natryskowa 
pozwala na uszczelnienie pianką poliuretanową niewielkich 
szczelin i zarysowań. Trwałe połączenie istniejących warstw 
przegrody z pianką poliuretanowej zapewnia niezmienność 
izolacji w czasie (brak przemieszczania się izolacji) nie tracąc 
przy tym swoich właściwości. Należy zwrócić uwagę, że pianka 
poliuretanowa jest odporna na zawilgocenie, umożliwia 
szybki montaż oraz nieoddziaływuje negatywnie na zdrowie 
użytkowników.

Doskonała Izolacja to marka, której właścicielem jest firma Purtech Poland Sp. z o. o. Pod tą marką 

od wielu lat dostarczamy swoim klientom najnowocześniejsze rozwiązania do ociepleń budynków, 

wykorzystując przy tym  ponad 40-letnie doświadczenie naszych partnerów handlowych.  

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Unii Europejskiej produktów  firmy CarlisleSPFI, która jest 

czołowym producentem systemów izolacji natryskowych w USA. 
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WYKONAWCA
Doświadczenie naszych Autoryzowanych Certyfikowanych Wykonawców 

daje Państwu gwarancję najwyższej jakości termoizolacji domu.  
Z dumą można napisać, że to TOP 10 polskiego rynku poliuretanów.  

Tysiące zadowolonych Klientów nie mogą się mylić.


