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SCHEMAT KONSTRUKCJI OPIS KONSTRUKCJI ODPORNO  PRZECIWPO AROWA

• Folia hydroizolacyjna MERX MK 15 gr. 1,5 mm

• Tkanina separacyjna (nietkana tekstylia z w ókna szklanego)

• P yty izolacyjne EPS 100S – 2 warstwy gr. 60 mm

• Paroizolacja PE

• P yty cementowo-drzazgowe CETRIS® Basic – 2 warstwy 

gr. 10 mm

• No na blacha trapezowa TR 150/280/0,75 (lub inna, wed ug 

ekspertyzy statyka)

REI 30

(wed ug EN 13 501-2)

REI 15 DP1 *

(wed ug SN 73 0810:2009)

Lekkie, sk adane poszycie dachowe to kombinacja 

materia ów o wysokich parametrach u ytkowych. 

Konstrukcj  no n  tworzy profilowana blacha trape-

zowa, odporno  przeciwpo arow  gwarantuj  dwie 

warstwy p yt cementowo-drzazgowych CETRIS®, 

wysoka oporno  cieplna zostaje osi gni ta dzi ki 

zastosowaniu p yt izolacyjnych z elastyfikowanego 

styropianu.

Sk ad dope nia paroizolacja oraz warstwy hydro-

izolacyjne o wysokiej odporno ci na czynniki at-

mosferyczne.

Próba odporno ci przeciwpo arowej tej kon-

strukcji zosta a przeprowadzona zgodnie z norm  

EN 1365-2:2001 Testowanie odporno ci przeciw-

po arowej elementów no nych – Cz  2: Stropy 

i dachy. Zestawiona próbka (no nik z wystaj cym 

ko cem) zosta a obci ona podwy szonym obci e-

niem w ten sposób, aby wielko  si  i napr e  we-

wn trznych odpowiada y warto ciom po czonego 

no nika o dwóch identycznych polach. Bezpo rednia 

aplikacja umo liwia zastosowanie tego sk adu na 

dachach o pochyleniu 0° – 25°.

Ta konstrukcja dachowa spe nia wymagania bezpie-

cze stwa po arowego równie  wed ug aktualizowa-

nej normy SN 73 0810: 2009 Bezpiecze stwo po-

arowe budowli – Postanowienia wspólne. Dzi ki za-

stosowaniu p yt cementowo-drzazgowych CETRIS® 

zosta a zapewniona wysoka sztywno  konstrukcji 

dachowej. Jednocze nie dojdzie do wytworzenia 

sztywnego, p askiego pod o a, które zabezpieczy 

przed uszkodzeniem nawi zuj ce warstwy izolacji 

cieplnej i hydroizolacji – przede wszystkim podczas 

monta u.

9.7.1 Wst p

9.7 Lekkie sk adane poszycie dachu

9.7.2 Charakterystyka po arowa

* Uwaga: Klasyfikacja wed ug SN 73 0810 dotyczy cz ci poszycia dachowego sk adaj cego si  z warstwy no nej i przeciwpo arowej warstwy oddzielaj cej.

• Blach  trapezow  nale y kotwi  w podporach 

w ka dej fali spodniej przy pomocy dwóch rub 

o rednicy min. 5,5 mm z podk adk . Skrajne podpo-

ry (no niki stalowe lub betonowe) musz  mie  dosta-

teczn  sztywno  na zginanie poprzeczne i skr canie 

do przenoszenia poziomych si  membranowych. 

Po czenie wzd u ne blach trapezowych musi by  

zabezpieczone przy pomocy rub samogwintuj cych 

4,8 × 20 mm w odst pach maks. 500 mm.

Warunki graniczne dla zastosowania innych typów 

blach trapezowych s  nast puj ce:

–  Maksymalny moment zginaj cy nad podpor  

3 554 Nm

–  Maksymalny moment zginaj cy w polu 

2 000 Nm

– Maksymalna si a poprzeczna 3 703 N

–  Maksymalne napr enie zginaj ce nad podpor  

99,8 MPa

Warto ci te odnosz  si  do blachy trapezowej ze stali 

gatunku S 320 GD, granica pe zania fY = 320 MPa.

Serwis techniczny i specjalistyczny przy projek-

towaniu odpowiedniego typu blachy trapezowej 

zabezpiecza spó ka Kovové profily s.r.o.

• P yty cementowo-drzazgowe CETRIS® s  uk ada-

ne w obu warstwach na styk, bez szczelin, podczas 

9.7.3 Ogólne zasady monta u

uk adania drugiej warstwy nale y zakry  szcze-

liny przy pomocy zak adki o szer. min. 625 mm. 

Kotwienie p yt CETRIS® jest przeprowadzane do-

piero po po o eniu – wkr ty IR2-4,8 × 50 mm lub 

SC3/35-PH2-4,8 × 45 mm. Oba te wkr ty zosta y 

sprawdzone – dostawca gwarantuje minimaln  

warto  obliczeniow  400 N dla jednego elemen-

tu (wspó czynnik bezpiecze stwa 2,5). Odleg o  

wkr tów w kierunku wzd u nym i poprzecznym 

wynosi maks. 600 mm. P yty CETRIS® BASIC s  

uk adane na styk zawsze w ramach jednego pola 

dylatacyjnego (maks. 6,70 × 6,70 m). pomi dzy 

poszczególnymi kompleksami dylatacyjnymi nale y 

wytworzy  dylatacj  (15 mm) i wype ni  j  paskiem 

z we ny mineralnej.

Je eli nie ma wymagania odno nie odporno ci 

przeciwpo arowej, wystarczy zastosowa  jedn  

warstw  p yt CETRIS® o grubo ci min. 16 mm – 

i w tym przypadku jest gwarantowana min. warto  

obliczeniowa 400 N.

• Paroizolacj  nale y uk ada  zgodnie z zaleceniami 

dostawcy, z zak adk  ok. 150 mm.

• P yty izolacyjne ze styropianu powinny by  po-

o one w dwóch warstwach, min. grubo  ka dej 

warstwy wynosi 60 mm. Szczeliny górnej warstwy 

p yt izolacyjnych musz  by  min. 250 mm od 

szczelin warstwy dolnej.

• Warstwa separacyjna – nietkana z w ókien szkla-

nych 200 g/m2. Zak adka ok. 150 mm.

• Folia hydroizolacyjna Merx MK 15. Folia uk a-

dana z zak adk  ok. 150 mm, w miejscu zak adki 

spodnia warstwa folii jest kotwiona mechanicz-

nie – przy pomocy teleskopu R45 × 105 i ruby 

IG-C-6 × 60 mm (dostawca SFS intec spol. s r.o.). 

Odleg o  kotw ok. 400 mm. Dostawca rub gwa-

rantuje minimaln  warto  obliczeniow  400 N dla 

jednego elementu (wspó czynnik bezpiecze stwa 

2,5). Wzajemne sklejenie folii zosta o osi gni te 

poprzez nagrzanie dmuchaw  gor cego powie-

trza i doci ni cie mechaniczne (wa ek). Serwis 

techniczny i specjalistyczny w zakresie projek-

towania odpowiedniego typu paroizolacji, folii 

separacyjnej i hydroizolacji zabezpiecza spó ka 

Coleman S.I., a.s.

Szczegó y przepustów, wpustów dachowych, wie-

tlików, attyk itp. nale y zawsze realizowa  z obramo-

waniem – w o eniem we ny mineralnej o grubo ci 

min. 40 mm ze strony bocznej na ca  wysoko  

warstwy izolacji cieplnej z EPS.
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Wykonanie dylatacji pomi dzy p ytami CETRIS®

OPIS ILUSTRACJA (SCHEMAT) UWAGA

Blacha trapezowa TR 150/280/0,75

Profilowany no ny element blaszany, grubo  

min. 0,75 mm (dostawca Kovové profily s.r.o.)

Na podstawie oceny statyka mo na zastosowa  inny 

typ (z dotrzymaniem warunków podanych w protokole 

klasyfikacyjnym).

P yta CETRIS® Basic

P yta cementowo-drzazgowa, g adka powierzchnia, 

cementowo-szara.

Format podstawowy 1 250 × 3 350 mm.

Masa obj to ciowa 1 320 ±70 kg/m3.

Grubo  i ilo  warstw wed ug wymaga  co do odporno ci 

przeciwpo arowej. Je eli nie jest wymagana odporno  

przeciwpo arowa, wystarczy jedna warstwa o grubo ci 

min. 16 mm.

ruby IR2-4,8 × 50 lub SC3/35-PH2-4,8 × 45 mm

Dostawca SFS intec spol. s r.o.

No no  rub sprawdzona – gwarantowana minimalna 

warto  obliczeniowa 400 N.

Paroizolacja – folia PE

Dostawca Coleman S.I., a.s.

Mo na zast pi  innym typem, je eli grubo  jest 2 mm 

a warto  opa owa H  15 MJ/m2.

P yty izolacyjne

Styropian EPS 100S, gr. 60 mm

(dostawca Rigips s.r.o.).

Zastosowane p yty izolacyjne musz  mie  wytrzyma o  

na ciskanie min. 100 kPa, deklarowany wspó czynnik 

przewodno ci cieplnej  = 0,036 W/mK, klas  reakcji na 

ogie  E, maks. mas  obj to ciow  30 kg/m3.

Separacyjna tkanina z w ókien szklanych – 200 gr/m2

(dostawca Coleman S.I., a.s.).

Folia hydroizolacyjna MERX MK 12, gr. 1,2 mm

(dostawca Coleman S.I., a.s.).

W sk adzie z klasyfikacj  DP1 nale y zastosowa  

hydroizolacj  w po czeniu z EPS w klasie BROOF(t3).

Element mocuj cy Isofast IG i teleskop R45

Do zamocowania hydroizolacji i izolacji cieplnej do p yt 

CETRIS® (dostawca SFS intec spol. s r.o.).

Materia y do monta u przeciwpo arowego poszycia dachowego


