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Porównanie systemu izolacji 
nakrokwiowej z mi dzykrokwiow
Eliminacja problemu mostków cieplnych

Izolacja nakrokwiowa to najskuteczniejsza me-
toda termoizolacji dachu sko nego – eliminuj ca 
problem mostków termicznych, powstaj cy 
w przypadku systemów termoizolacji mi dzy-
krokwiowej. 

Skuteczna i trwa a izolacja dachu umo liwia 
du e oszcz dno ci – nawet do 30% traconego 

. Skutkiem le wykonanej izolacji jest po-
wstawanie mostków termicznych, które znacz -
co obni aj  warto  termoizolacyjn  przegrody.

Odpowiednie 
ocieplenie dachu 

pozwala 
na 

kosztów 
ogrzewania 

nawet do 30%

1.1. Straty ciep a 

przez dach: 

20-30%

1

Mostki termiczne to bardzo niepo dane 
zjawisko, prowadz ce do wych odzenia przegród 
budowlanych. W konsekwencji, w miejscach ich 
wyst powania, mo e doj  do kondensowania 
(skraplania) pary wodnej i zawilgocenia materia-
ów konstrukcyjnych lub izolacyjnych, a nawet 

rozwoju grzybów i ple ni. Mostki termiczne 
zawsze powoduj  du e straty energii cieplnej.
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Mostki termiczne powstaj ce w izolacji mi dzykrokwiowej, w miejscach o gorszych parametrach prze-
nikania ciep a – drewnianych krokwiach – s  dobrze widoczne w trakcie opadów niegu.

1.3. Przyk ad wyst powania mostków cieplnych – stopiony nieg 

w miejscach przenikania ciep a przez krokwie na dachu

1.2. Zdj cie z kamery termowizyjnej, przedstawiaj ce widoczne 

mostki cieplne w miejscach nieocieplonych krokwi

1.5. Nakrokwiowa izolacja dachu p yt  THERMANO z widoczn  

zapor  na drodze przenikania ciep a

1.4. Mi dzykrokwiowa, jednowarstwowa izolacja dachu 

z widocznymi mostkami termicznymi 

THERMANO – informacje techniczne
Materia  izolacyjny:  pianka PIR (poliizocyjanurat) 30 kg/m³
Ok adzina:                                                   laminat paroizolacyjny z papieru typu kraft i folii aluminiowej
Szeroko  ca kowita:  1200 mm
Szeroko  modularna (krycia): 1185 (zamek TOP – zak adka), 1190 (zamek Master – pióro-wpust), 1200 (zamek Basic – prosty)
Grubo :  40-200 mm – zalecana grubo  dla energooszcz dnego dachu to minimum 120 mm
Wspó czynnik przewodzenia ciep a:  0,022 W/mK
Klasa reakcji na ogie :  euroklasa E, wg EN ISO 11925-2
Deklaracja W asno ci U ytkowych zgodnych z norm  PN-EN 13165:2010
Spe nia wymagania Dyrektywy UE 2010/31/UE
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Zalety izolacji nakrokwiowej2

1. Brak mostków 
cieplnych 
P yty Thermano k adziemy bezpo rednio na 

wi b  dachu, a nie pomi dzy krokwie, jak 

to cz sto bywa w systemach izolacji innego 

typu. Dzi ki temu eliminujemy powstawa-

nie niekorzystnych mostków termicznych 

w miejscu nieocieplonych krokwi, przez 

które ucieka ciep o, pogarszaj c tym samym 

izolacj  dachu.

2.  Brak zawilgoce
W obr bie wadliwie izolowanych elemen-

tów mamy do czynienia z kondensacj  pary 

wodnej, która objawia si  w postaci wilgoci 

w przegrodzie. Wyeliminowanie mostków 

termicznych poprzez systemowe rozwi za-

nie izolacji po aci dachu gwarantuje brak 

problemu z zawilgoceniami i powstaj cymi 

w nich grzybami i ple ni .

3.  Najwy sza 
efektywno  
energetyczna 

THERMANO posiada najni szy wspó czyn-

nik przewodzenia ciep a  = 0, 022 [W/m·K] 

w ród materia ów termoizolacyjnych, co prze-

k ada si  na jego najlepsze parametry izolacji 

przy porównywalnej grubo ci materia ów.

Wymagany wspó czynnik izolacyjno ci 

dachu wed ug wymogów Ministerstwa 

Budownictwa Uc = 0,20 [W/m2·K] mo e by  

spe niony w przypadku termoizolacji THER-

MANO ju  przy 120 mm grubo ci p yty!

4.  atwiejszy 
i szybszy monta  
Mo liwy do wykonania przez  rmy 

dekarskie. Termoizolacj  Thermano k a-

dziemy na przygotowan  wi b  dachu 

tuż przed pokryciem (blachodachówką

lub innymi materia ami). To skraca czas 

wykonania termoizolacji – jest gotowa wraz 

z pokryciem dachu – oraz zmniejsza koszt 

o wynajem dodatkowej ekipy budowlanej 

montuj cej termoizolacj .
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oM  .3 liwo  wykonania 
wszystkich prac 
mokrych w budynku bez 
uszkodzenia ocieplenia

 eineinwytzsu ewoktadoD  .1
dachu zast puj ce 
deskowanie

om ajcanimilE  .2 liwo ci 
pope nienia wi kszo ci 
b dów wykonawczych

Inne zalety systemu izolacji nakrokwiowej:

i modernizowanych o dowolnym pokryciu.
Zastosowanie

 anzcodiW  .5
wi ba dachu 
Dzi ki po o eniu termoizolacji na 

krokwiach, a nie pomi dzy krokwiami, 

oszcz dzamy przestrze  poddasza, nie-

zani onego sztucznie przez dodatkow  

termoizolacj  umieszczan  wewn trz. 

Dodatkowo mo emy uzyska  atrakcyjny 

wygl d drewnianej konstrukcji dachu, 

tworz cy niepowtarzalny klimat w po-

mieszczeniu na poddaszu.

3

2.1. Dzi ki izolacji nakrokwiowej na poddaszu pozostaje widoczna wi ba da-

chowa, która mo e by  atrakcyjnym elementem dekoracyjnym, tworz cym 

wyj tkowy klimat pomieszczenia

owyw eiN  .4 uje podra nie  
skóry i uk adu 
oddechowego podczas 
monta u
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Dach sko ny z okapem z wysuni t  p yt , zamkni ty 
obróbk  blacharsk

Dach sko ny z okapem z cofni t  p yt , obudowany drewnem

1. Blachodachówka SPEKTRUM, 2. Membrana dachowa ASPIRA, 3. Pas nadrynnowy, 
4. Rynna WIJO, 5. Rynhak, 6. Obróbka blacharska – maskownica, 7. Termoizolacja Thermano

11
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55
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Pami taj! 

P yty Thermano s  transportowane w zabezpieczonych 
foli  paczkach, z dodatkowym podk adem styropianowym, 
aby nie sta y bezpo rednio na ziemi. Po rozpakowaniu 
przechowuj p yty pod przykryciem, unika
nas onecznionych miejsc.

Akcesoria potrzebne do wykonania kompletnego 
sytemu termoizolacji:

Monta4
Wyj tkowo  p yt Thermano
P yty Thermano s  wyj tkowo lekkie, a dzi ki temu 
wygodniejsze i ta sze w transporcie zarówno na miejsce 
budowy, jak i w trakcie prac budowlanych. Ca e pojedyncze 
p yty mog  by  przenoszone na miejsce monta u bez u ycia 
dodatkowych narz dzi.

4.1. P yty Thermano s  na tyle lekkie, e przy niedu ych wysoko ciach mo na 

podawa  je sobie z r k do r k. Przy wi kszych wysoko ciach nale y 

zabezpieczy  p yty przed uszkodzeniem kraw dzi podczas wci gania

Przygotowanie do monta u

4.4.4.2.

 

4.3. Membrana paroprzepuszczalna 
(polecamy membrany ASPIRA). 

pcjonalnie pod kontr atami, 
w miejscach wkr t w, 
mo na zastosowa  ta m  
uszczelniaj c  z pianki polietylenowej.

o mocowania p yt u ywamy wkr t w 
do drewna z bem sto kowym o d ugo ci: 
min. 1  mm dla grubo ci p yt do 100 mm, 
min. 210 mm - gr. p yt do 120 mm, 
2 0 mm - gr. p yt do 1 0 mm

Po czenia mi dzy p ytami zalecamy 
uszczelni  samoprzylepn  ta m  
aluminiow , kt ra zwi ksza szczelno  
pokrycia
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1.  Pierwszy rz d p yt w okapie uk adamy, stabilizuj c wst pnie ka d  p yt  po po o eniu minimum dwoma wkr tami.

Etapy monta u

4.6. Ta ma samoprzylepna zwi ksza szczelno  pokrycia

Po czenia mi dzy p ytami zalecamy uszczelni  
samoprzylepn  ta m  aluminiow . 
Ta ma zwi ksza szczelno  pokrycia.

4.5. amek typu zak adka TOP  p yt T ERMA O
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2.  Na pierwszym rz dzie p yt uk adamy membran  paroprzepuszczaln  (polecamy membrany ASPIRA).

  ezswreiP aty mo na montowa  od razu 
po przykr ceniu kontr at.

4.7. Uzyskanie k ta 67° b dzie atwiejsze przy pomocy 

wzornika, oferowanego przez Balex Metal 

67°

Etapy monta u 9



2.

1.

5.  Wyko czenia.  

 

4.9. Sposób czenia p yty w kalenicy: 

1. G sior, 2. Samoprzylepna ta ma kalenicowa.

4.8. Aby zmniejszy  odpad materia u, kolejny rz d mo emy 

rozpocz  odci tym uprzednio fragmentem p yty 

Eta

4.  Kolejne rz dy p yt k  e  
i ta c o zes i  ka ego rz  

gl e. K y  
t i co a kr ta  y  e a-

eg aga . 

Obróbka p yt jest niezwykle atwa i szybka. 
Wystarcz  do tego zwyk e narz dzia typu 
pi a do drewna lub metalu. Dla zwi ksze-
nia swojego bezpiecze stwa zadbaj 
o okulary ochronne.

LE DOB ZE
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 Monta  okna dachowego. Otwór pod 
okno dachowe wycinamy w ju  zamontowa-
nych p ytach termoizolacyjnych na wymiar 
podawany przez producenta okna. 

4.10.   Monta

iniejszy folder jest materia em pogl dowym i nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych 
zwi zanych z monta em termoizolacji na dachu sko nym. W celu omówienia szczegó owych 
zalece  monta owych zapraszamy do kontaktu z doradztwem technicznym T ERMA O.

 okna dachowego 

Etapy monta u 11



5
12



13



14



4. Termoizolacja nakrokwiowa – detal okapu

WARIANT I

WARIANT II
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5. Termoizolacja nakrokwiowa – detal kalenicy i rynny koszowej
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6. Termoizolacja nakrokwiowa – detal okna
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7. Termoizolacja nakrokwiowa – detal komina i kominka wentylacyjnego
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8. Termoizolacja nakrokwiowa – warianty okapu
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3. Membrana dachowa Balex Aspira



DORADZTWO TECHNICZNE THERMANO

www.thermano.eu

Pozostajemy 

KONTAKT5
23
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www.thermano.eu

 www.balex.eu

BALEX METAL Sp. z o.o.

CENTRALA FIRMY
ul. Wejherowska 12c
84-239 Bolszewo, Polska

kontakt@balex.eu
www.balex.eu

kontakt@thermano.eu 
www.thermano.eu

Infolinia: 801 000 807
T: +48 58 778 44 44
F: +48 58 778 44 48

DORADZTWO TECHNICZNE THERMANO
Jac azuka T: 664 741 302  j.lazuka@balex.eu

Grzegorz Rak T: 605 554 267  g.rak@balex.eu

T: 665 103 731  

CENTRALA ul. Wejherowska 12c, 84-239 Bolszewo T: 58 778 44 44, detal@balex.eu, T: 608 325 509

LUBLIN

TCZEW ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tczew T: 58 532 29 02, tczew@balex.eu, T: 608 400 881
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