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Poniższe wytyczne projektowania stanowią  
podstawę do projektowego przygotowania  
nieużytkowych i nadających się do chodzenia 
pokryć dachowych uszczelniających,  
wykonywanych ze zgrzewanych gorącym  
powietrzem pasm hydroizolacji RESITRIX®  
na bazie EPDM.

Wszystkie istotne rodzaje konstrukcji dachów i rozwiązań 
szczegółów są opisane w formie tekstowej i uzupełnione  
zdjęciami i rysunkami. Na ich funkcjonalność mogą mieć 
wpływ inne, nie opisane tutaj lokalne właściwości lub kom- 
binacje materiałów. W związku z tym wszelkie odstępstwa  
od wytycznych projektowania oraz rozwiązań specjalnych 
wymagają uprzedniego uzgodnienia z naszym działem apli-
kacji technicznych.

Powyższe dane i opisy produktów w niniejszej publikacji  
zostały zestawione według naszej najlepszej wiedzy i su-
mienia, na podstawie naszych doświadczeń i badań. Są one 
podstawą wszystkich opisanych rozwiązań, nie mogą nato-
miast stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych. 
Zastrzegamy sobie prawo do technicznie uzasadnionych 
zmian konstrukcyjnych i programowych, odpowiadających 
naszym wysokim wymaganiom jakościowym i służących 
postępowi technicznemu.  
 
Z chwilą ukazania się niniejszych wytycznych projektowania 
tracą ważność wszystkie poprzednie publikacje.
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   Należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad 
techniki. W zakresie norm, przepisów i wyty-
cznych obowiązują każdorazowo najnowsze 
wydania.

   Wszystkie hydroizolacje dachowe RESITRIX® 
spełniają wymagania materiałowe dla  
wysokowartościowych pokryć dachowych  
uszczelniających według normy DIN 18531 
(klasa własności E1 i kategoria zastosowań 
K2) i Wytycznych układania dachów płaskich, 
przy czym muszą być dotrzymane dodatkowe 
wymagania normy. Spełniają one także  
wymagania dot. uszczelnień budowli wg  
DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 i DIN 18534 
(dawna DIN 18195).

   Wcześniejsze roboty wykonywane przez inne 
branże muszą być odpowiednie dla danej 
konstrukcji dachu.

   W niniejszych wytyczych projektowania nie 
mogą być uwzględnione wszystkie konstruk-
cyjne rozwiązania szczegółowe i specjalne.  
Nie obejmują one zastosowań w zakresie usz- 
czelniania budowli. Ich techniczna realizacja 
wymaga uprzedniego uzgodnienia z naszym 
działem aplikacji technicznych.

   W przypadku odstępstw od przepisów i norm 
ogólnych można stosować odpowiednio usta-
lenia niniejszych wytycznych projektowania.

2.  Ogólne wytyczne 
projektowania

   W charakterze pasm paroizolacji układanych na stalowych 
profilach trapezowych oraz na drewnie/tworzywach 
drzewnych zalecamy stosowanie samoprzylepnych pasm 
paroizolacji aluminiowych ALUTRIX® FR wzgl. ALUTRIX® 600. 
Pasma odporne na rozdarcie i przebicie wskutek chodzenia 
posiadają równoważną grubość warstwy powietrza  
(wartość sd) > 1.500 m i nadają się do uszczelniania  
awaryjnego wzgl. pomocniczego. Ponadto ALUTRIX® FR 
wykazuje wartość opałową poniżej 10.500 kJ/m2 lub poniżej  
11.600 kJ/m2, spełniając tym samym wymogi ppoż. we-
dług normy DIN 18234 wzgl wytycznych dla budownicta 
przemysłowego (IndBauRL). Produkt ALUTRIX® FR spełnia 
wymogi FM Standard Class No. 4470 (FM Approval). Dalsze 
informacje na temat paroziolacji ALUTRIX® zawarte są w 
odpowiedniej karcie informacyjnej i instrukcji układania  
ALUTRIX®.

   Aby uniknąć penetracji wody w podczas montażu, zaleca 
się wyprowadzenie uszczelnienia powierzchni na elemen-
tach pionowych na wysokość ok. 5 cm.

   W strefach wpustów dachowych, w celu szybszego odpro-
wadzania wód opadowych podłoże powinno być obniżo-
ne o minimum 1 cm na powierzchni co najmniej 0,5 m2 
(0,7 x 0,7 m). Wpusty dachowe powinny być usytuowane 
możliwie pośrodku, w strefach pasm hydroizolacji RESITRIX® 
wolnych od zgrzewów.

   W odniesieniu do niezbędnych robót blacharskich zalecamy 
stosowanie elementów odwadniania ze stali nierdzewnej 
(typ do uzgodnienia z danym producentem), z aluminium 
lub odpowiedniego tworzywa sztucznego. Wyklucza się 
jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne ze względu na nieko- 
rzyste warunki pogodowe otoczenia, na przykład kwaśna 
mgła lub kwaśny deszcz, powodujące procesy korozji na 
niechronionych elementach odwadniających z cynku lub 
stopów zawierających cynk.

   W zależności od zastosowanych warstw pokrycia należy – 
przy uwzględnieniu geometrii dachu – stosować ew. dodat-
kowe środki zabezpieczające przed zsuwaniem się z dachu.

   Wszystkie konstrukcje dachowe, wymienione w niniejszych 
Wytycznych projektowania, w połączeniu z różnymi pasma-
mi hydroizolacji RESITRIX® posiadają udokumentowaną 
odporność na ogień lotny i ciepło promieniowane (pokrycie 
twarde) zgodnie z DIN 4102, T.7 lub dla B Roof (t1) wg DIN 
EN 1187.

   RESITRIX® MB spełnia  wymogi FM Standard Class No. 4470 
(FM Approval).

   W przypadku bezpośredniej renowacji uszczelnień wyka-
zujących kurczliwość należy się skonsultować z naszym 
działem techniki aplikacji.

   Przy stosowaniu ociepleń z płyt styropianowych pod 
uszczelnienia stanowiące zewnętrzną warstwę dachu 
należy uwzględnić odporność termiczną materiałów EPS 
w granicach od 70 do 85 °C (długotrwałą) i maksymalną 
100 °C (chwilową). Ponieważ w lokalnych strefach dachu z 
podwyższoną akumulacją ciepła, np. z fasadą reflektującą 
ciepło lub przeszkloną, może dochodzić do przekroczenia 
powyższych parametrów odporności termicznej, zalecamy 
stosowanie tutaj dodatkowego balastu lub alternatywnych 
materiałów izolacyjnych.

     Uszczelnienia dachowe są narażone na działanie szeregu 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w szczególności 
natury mechanicznej i termicznej. Renowacja pokrycia z  
pianki poliuretanowej bez dodatkowej termoizolacji: do 
sprawdzenia pod względem przepisów przeciwpoża-
rowych, przez dział techniczny Carlisle.  Wysoka elastyczność 
pasm hydroizolacji RESITRIX® w połączeniu z praktycznie bez- 
skurczowymi właściwościami zapobiega – w przeciwieństwie 
do wielu innych, kurczliwych materiałów - powstawaniu 
naprężeń wewnętrznych, a tym samym przedwczesne-
mu starzeniu się uszczelnienia. W trakcie użytkowania 
nie zawsze jednak można wykluczyć zmiany optyczne w 
postaci pewnych nierówności i falistości. Dotyczy to przede 
wszystkim klejonych pasm hydroizolacji RESITRIX®, układa-
nych na starych dachach z zatrzymaną wilgocią resztkową, 
na drewnie ew. tworzywach drzewnych o naturalnej zawar-
tości wilgoci oraz na materiałach ocieplających, wrażliwych 
na przemieszczenia i kurczenie się. Tego rodzaju zmiany 
wyglądu nie powodują jednak pogorszenia bezpieczeństwa 
funkcjonalnego całego systemu uszczelnienia.

   Dla osiągnięcia optymalnej żywotności całego systemu usz-
czelnienia dachu należy przeprowadzać regularne inspekcje 
i prace konserwacyjne zgodnie z przepisami krajowymi. 
Zalecamy tu zawieranie odpowiednich umów o inspekcję i 
konserwację.

Wybór odpowiednich hydroizolacji dachowych RESITRIX® 
i wariantów ich układania oraz dobór wszelkich innnych 
warstw składowych konstrukcji dachu należy skorelo-
wać z następującymi obliczeniami systemowymi całej 
konstrukcji:

   pewność konstrukcji nośnej na ssanie wiatru i jej stabilność

   sprawdzenie ochrony przed ciepłem i wilgocią 

   sprawdzenie zgodności z  rozporządzeniem o oszczędzaniu 
energii 

   sprawdzenie pod względem przepisów ppoż. i akustyki 

   sprawdzenie odporności na korzenie dla dachów zielonych

Przy projektowaniu normalnego systemu warstw  
oraz rozwiązań szczegółów należy uwzględnić m.in. 
następujące wskazówki:

   Reguły techniki zakładają dla izolacji wodochronnych 2 % 
minimalnego spadku połaci. Tylko w udokumentowanych 
wyjątkowych przypadkach można od tej reguły odstąpić. 

   Systemy uszczelnień zawierają oprócz wymienionych  
pokryć następujące uzupełnienia, akcesoria:

    .   kleje/ grunt podkładowy

    .   pasmo dylatacyjne RESIFLEX SK + RESIFLEX 3D

    .   manszety na okrągłe przebicia

    .   kształtki do narożników

    .   uchwyty instalacji odgromowej

    .   akcesoria ze stali szlachetnej do elementów  
odwadniających i przebić

  Szczegółowe informacje zawarte są w kartach technicznych

   Dla danego wariantu układania należy uwzględniać ogólne 
wymagania dla podłoża. W szczególności podłoże należy 
zbadać pod kątem kompatybilności materiałowej i obciąże-
nia mechanicznego. W razie potrzeby należy zastosować 
odpowiednie warstwy ochronne wzgl. przekładkowe z 
włókniny szklanej lub z tworzyw sztucznych albo z pasm 
bitumicznych.

   Powyżej szczelin dylatacyjnych należy stosować odpowied-
nie środki dodatkowe, np. zabudowanie taśmy dylatacyjnej 
RESIFLEX® SK.

1. Podstawowe zasady
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3.  Przegląd materiałów hydroizolacyjnych RESITRIX®

Klasyczne klejenie  
klejem PU.

RESITRIX® CL to klasyczne pokrycie uszczelniające na bazie 
EPDM, zalecane głównie do naklejania na podłoże klejem 
PU, które od wielu lat doskonale się sprawdza na rozlicznych 
dachach płaskich.

Mocowanie  
mechaniczne.

RESITRIX® MB to zgrzewalna gorącym powietrzem hydroizo-
lacja na bazie EPDM, przeznaczona specjalnie do mocowania 
mechanicznego i układania luzem. Spełnia ona ponadto 
wymogi FM Standard Class No. 4470 (FM Approval).

Samoprzylepna na całej  
powierzchni i korzenioodporna.

RESITRIX® SK W Full Bond to samoprzylepna na całej pow-
ierzchni, zgrzewana gorącym powietrzem hydroizolacja, 
odporna na przebicie korzeni, posiadająca certyfikat FLL i 
dopuszczenie wg  DIN EN 13948.

Częściowo  
samoprzylepna.

Zgrzewana gorącym powietrzem hydroizolacja na bazie 
EPDM, częściowo samoprzylepna.

RESITRIX® SK Partial Bond stosuje się głównie na materiały i 
podłoża wrażliwe na przemieszczenia oraz w konstrukcjach  
z zawartą wilgocią resztkową.

SPECYFICZNE WŁASNOŚCI PRODUKTU: SPECYFICZNE WŁASNOŚCI PRODUKTU: SPECYFICZNE WŁASNOŚCI PRODUKTU: SPECYFICZNE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Grubość całkowita pasma: 3,1 mm

Certyfikat CE wg DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967
 
Spełnia wymagania 18531, Wytycznych układania dachów płaskich i DIN 18195 
oraz norm związanych DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 i DIN 18535

Grubość całkowita pasma: 3,1 mm

 Certyfikat CE wg DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967
 
  Spełnia wymagania wg 18531, Wytycznych układania dachów płaskich i DIN 
18195 oraz norm związanych DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 i DIN 18535

Grubość całkowita pasma : 2,5 mm

  Certyfikat CE wg DIN EN 13956, DIN EN 14909 oraz DIN EN 13967

  Odporność na przebicie korzenie wg raportu z badań FLL Instytutu Badań Ogrod-
nictwa FG/FU Weihenstephan oraz DIN EN 13948

 Spełnia wymagania wg 18531, Wytycznych układania dachów płaskich i  
DIN 18195 oraz norm związanych DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 i DIN  18535

Grubość całkowita pasma : 2,5 mm

  Certyfikat CE wg  DIN EN 13956  
oraz DIN EN 13967

  Spełnia wymagania wg 18531, Wytycznych układania dachów płaskich i  
DIN 18195 oraz norm związanych DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 i DIN 18535  

 EPDM 

   WŁÓKNO SZKLANE 

  SAMOPRZYLEPNY BITUM MODYFIKOWANY POLIMEREM

 BITUM MODYFIKOWANY POLIMEREM

           POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 

     FOLIA PE

       FOLIA PODKŁADOWA

76 RESITRIX® Wytyczne projektowania



4.  Ogólny przegląd możliwości układania 

WARIANT UKŁADANIA
MOCOWANIE  
MECHANICZNE

UKŁADANIE  
Z BALASTEM

SAMOPRZYLEPNOŚĆ  
CAŁOPOWIERZNIOWA  
LUB CZĘŚCIOWA

KLEJENIE PASMOWE  
NA ZMINO 

KLEJENIE  
CAŁOPOWIERZCHNIOWE 
NA GORĄCO

STOSOWANIE POD  
ZIELONE DACHY

Pokrycie dachowe uszczelniające 
RESITRIX®

RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

RESITRIX® SK Partial Bond

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK W Full Bond 

RESITRIX® SK Partial Bond

RESITRIX® CL RESITRIX® CL RESITRIX® SK W Full Bond

Rodzaj mocowania talerz zamocowujący luzem lub klejenie Grunt FG 35, Specjalny grunt 
FG 40 (tylko na nielaminowa-
nym EPS lub podkładzie) lub 
bez gruntowania

klej poliuretanowy  
PU-LMF-02

gorący bitum z/bez gruntu FG 35 z/bez 
specjalnego gruntu FG 40

(tylko na nielaminowanym 
EPS lub podkładzie) lub  
mocowanie mechaniczne

Przekrycie pasm min.  10 cm, 
min. 13 cm  
na nielaminowanej piance EPS

min. 5 cm, 
min. 8 cm  
na nielaminowanej piance EPS

min. 5 cm  
min. 8 cm na 
nielaminowanej piance EPS

min. 5 cm 
min. 8 cm na  
nielaminowanej piance EPS

min. 5 cm min. 5 do 13 cm w zależn. od 
rodzaju układania

Łączenie styków zgrzewanie gorącym powietrzem zgrzewanie gorącym  
powietrzem

Szerokość zgrzewu min. 8 cm min. 4 cm mind. 4 cm min. 4 do 8 cm w zależności 
od rodzaju układania

*) Patrz także: Tabele 5.2, 5.4 i 5.5 – w których przypadkach można zrezygnować z gruntowania.
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5. Możliwe opcje układania

W ramach poniższych przeglądów przedstawiono  
wszystkie możliwości układania pokryć uszczelniających 
RESITRIX® w zależności od normalnie występujących  

rodzajów podłoża i balastu / warstw użytkowych wzgl.  
zazielenienia. Wynika stąd cały szereg wariantów.

Dla każdej z tych opcji układania zaznaczono kolorem  
zalecane warianty technologiczne. Inne warianty mogą być 
jak najbardziej celowe lub konieczne przy uwzględnieniu 

dalszych warunków brzegowych, jak np. inne warunki atmos-
feryczne lub przejściowa konieczność utworzenia uszczelnie-
nia pomocniczego.

5.1  SAMOPRZYLEPNE POKRYCIA USZCZELNIAJĄCE RESITRIX® NA PŁYTACH Z WEŁNY MINERALNEJ (MW)

TYP TERMOIZOLACJI

WG DIN EN 13162
LAMINOWANIE/ PRODUKT GRUNTOWANIE HYDROIZOLACJA

ZUŻYCIE FG 35 w g/m2
NACHYLENIE UWAGI

NATRYSKOWO RĘCZNIE

DAA-dm 
tylko dla dachów  
nieużytkowych

fabrycznie laminowane flizeliną  
fabrykaty: 
• Rockwool-Bondrock MV 
• Rockwool-Georock MV 
• Rockwool-Keprock MV

FG 35, całopow-
ierzchniowo 

RESITRIX® SK W Full Bond ok. 140 ok. 200 dowolne Należy przestrzegać warunków  
montażowych producenta izolacji;

Przewidzieć ew. dodatkowe środki  
zabezpieczające przed zsuwaniem  
się i skutkami ssania wiatru

jedynie fabrycznie, nieorganiczny  
wzmocniony laminat  
• Rockwool-Megarock

FG 35, całopow-
ierzchniowo 

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

ok. 140 ok. 200 do 20°

5.2  SAMOPRZYLEPNE POKRYCIA USZCZELNIAJĄCE RESITRIX® NA PŁYTACH ZE STYROPIANU (EPS)

TYP TERMOIZOLACJI 
WG DIN EN 13163

LAMINOWANIE/PRODUKT GRUNTOWANIE HYDROIZOLACJA
ZUŻYCIE W g/m2

NACHYLENIE UWAGI
NATRYSKOWO RĘCZNIE

DAA-dm 
tylko dla dachów  
nieużytkowych

DAA-dh 
także dla dachów 
użytkowych pod  
ruch pieszy 

nielaminowane lub bez  
warstwy podkładowej

FG 40, całopow-
ierzchniowo 

RESITRIX® SK W Full Bond ok. 120 niemożliwe do 20° Należy przestrzegać warunków  
montażowych producentów izolacji i 
pasm bitumicznych, ew. stosować  
dodatkowe środki zapobiegające  
zsuwaniu się i przekroczeniu  
dopuszczalnej temperatury EPS  
(p. także wskazówki w rozdziale 3,  
Ogólne wytyczne projektowania).

laminowane fabrycznie pasma bi-
tumiczne, z posypką piaskową lub 
talkowane

FG 40, całopow-
ierzchniowo 

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

ok. 140 ok. 200 dowolne

laminowane fabrycznie pasma bitu-
miczne z aktywowaną płomieniowo 
folią przekładkową z PE

niewymagane RESITRIX® SK W Full Bond 

RESITRIX® SK Partial Bond

nie dotyczy

nielaminowane z kryciem wstępnym 
samoprzylepnymi na zimno pasmami 
bitumicznymi i aktywowaną płomie- 
niowo folią przekładkową z PE

niewymagane RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

nie dotyczy

 
     zalecany wariant układania
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5.3  SAMOPRZYLEPNE POKRYCIA USZCZELNIAJĄCE RESITRIX® NA PŁYTACH 
Z PIANKI POLIURETANOWO-POLIIZOCYJANUROWEJ (PUR/PIR)

TYP TERMOIZOLACJI 

WG DIN EN 13163
LAMINOWANIE/ PRODUKT GRUNTOWANIE PASMO HYDROIZOLACJI

ZUŻYCIE FG 35 w g/m2
NACHYLENIE DACHU UWAGI

NATRYSKOWO RĘCZNIE

DAA-dh i DAA-ds 
także dla dachów 
użytkowych pod  
ruch pieszy 

fabryczny laminat z flizeliny mineralnej

lub

nielaminowany lub

fabrycznie laminowany aluminium

wyłącznie następujące fabrykaty: 
• Linitherm PAL 
• Linitherm PAL FD 
• Linitherm PAL Gefälle

 FG 35, całopow-
ierzchniowo 

RESITRIX® SK W Full Bond 

RESITRIX® SK Partial Bond

ok. 140 ok. 200 do 20° należy przestrzegać warunków montażu 
od producenta pasm bitumicznych;

przewidzieć ew. dodatkowe środki  
zabezp. przed zsuwaniem się Wytyczne 
producenta termoizolacji, ew. zabezpiec-
zenie przed obsuwaniem

5.4  SAMOPRZYLEPNE POKRYCIA USZCZELNIAJĄCE RESITRIX® NA KONSTRUKCJACH NOŚNYCH, NIEIZOLOWANE

PODŁOŻE/  
KONSTRUKCJA NOŚNA

WARSTWA PODKŁADOWA GRUNTOWANIE HYDROIZOLACJA
ZUŻYCIE FG 35 w g/m2

UWAGI
NATRYSKOWO RĘCZNIE

Deskowanie z drewna 
łączone na wpust i  
pióro / z tworzyw  
drzewnych 

bez krycia wstępnego FG 35, całopow-
ierzchniowo  
 

RESITRIX® SK W Full Bond 

RESITRIX® SK Partial Bond

ok. 140 ok. 200 Środki dodatkowe i/lub dobór krycia 
wstępnego stosować w zależności od 
rodzaju i stanu konstrukcji nośnej oraz  
po uzgodnieniu z naszym działem  
technicznym

Żelbet

Beton pumeksowy

Beton komórkowy

bez krycia wstępnego FG 35, całopow-
ierzchniowo  

RESITRIX® SK W Full Bond 

RESITRIX® SK Partial Bond

-

-

ok. 300

ok. 400

Stalowy profil  
trapezowy

wypełniacz rowków (nie dot. EPS) FG 35, całopow-
ierzchniowo 

RESITRIX® SK W Full Bond ok. 140 ok. 200

  Zalecany wariant układania 

5.3  SAMOPRZYLEPNE POKRYCIA USZCZELNIAJĄCE RESITRIX® NA 
PŁYTACH PŁYTACH Z PIANKI POLIURETANOWO-POLIIZOCYJA-
NUROWEJ (PUR/PIR)
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5.5  SAMOPRZYLEPNE POKRYCIA USZCZELNIAJĄCE RESITRIX® NA DACHY ISTNIEJĄCE (RENOWACJA BEZ DODATKOWEJ IZOLACJI)

USZCZELNIENIE  
ISTNIEJĄCE

KRYCIE WSTĘPNE / ŚRODKI DODAT-
KOWE

GRUNTOWANIE HYDROIZOLACJA
ZUŻYCIE w g/m2

UWAGI
NATRYSKOWO RĘCZNIE

• bitum normalny 
• bitum elastomerowy

Usunąć pęcherze, sfałdowania i  
zanieczyszczenia oraz nierówności;

Należy wykluczyć procesy skurczowe 
po montażu, dlatego dopuszcza się 
układanie tylko na uszczelnieniach z 
funkcjonującym zamocowaniem  
poziomym w strefie brzegowej dachu  
i przed elementami pionowymi.

FG 35, całopow-
ierzchniowo 

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

200 Należy przewidzieć ew. dodatkowe środki 
zabezpieczające przed zsuwaniem się

•  membrany z tworzyw 
szt. (bez zmiękczaczy)

•  membrany  
elastomerowe

Układanie i środki dodatkowe tylko po 
uzgodnieniu z naszym działem aplikacji 
technicznych

GRUNTOWANIE FG 35 / FG 40 

PODŁOŻE PUR/PIR (FG 35) PODŁOŻE DREWNO / TWORZYWA DRZEWNE  (FG 35) PODŁOŻE  
EPS (FG 40)

PODŁOŻE  
BETON (FG35)

PODŁOŻE  
ŻELBET

PODŁOŻE BETON 
KOMÓRKOWY   

RĘCZNIE 

Zużycie
ok. 200 g/m2

RĘCZNIE 

Zużycie
ok. 200 g/m2

RĘCZNIE 

Zużycie
ok. 300 g/m2

RĘCZNIE 

Zużycie
ok. 300 g/m2

RĘCZNIE 

Zużycie ok. 400g/m² przy 
dwukrotnym gruntowaniu

NATRYSKOWO

Zużycie 
ok. 140 g/m²

NATRYSKOWO

Zużycie 
ok. 140 g/m²

NATRYSKOWO

Zużycie 
ok. 120 g/m²

NATRYSKOWO

Zużycie 
ok. 200 g/m²

1.  Powłoka = Połączenie  
z powierzchnią

2.  Powłoka = Zabezpiecze-
nie przed ssaniem wiatru
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5.6  KLEJENIE RESITRIX® CL NA PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ (MW)

TYP TERMOIZOLACJI 
WG DIN EN 13162

LAMINOWANIE / PRODUKT
RODZAJ  
KLEJENIA

HYDROIZOLACJA ZUŻYCIE KLEJU w  g/m² UWAGI

DAA-dm

tylko dla dachów  
nieużytkowych

laminowanie fabryczne z membrany 
bitumiczne, z posypką piaskową

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200 Przestrzegać warunków montażowych 
producenta termoizolacji.

Przewidzieć ew. dodatkowe środki  
zabezpieczające przed zsuwaniem się.

W strefie brzegowej i w narożach  
klejenie całopowierzchniowe.

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

fabrycznie laminowane fliseliną  
lub powłoką nieorganiczną   
wyłącznie następujące fabrykaty: 
• Rockwool-Bondrock MV  
• Rockwool-Georock MV  
• Rockwool-Keprock MV 
• Rockwool-Megarock

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200

  Zalecany wariant układania

5.7  KLEJENIE RESITRIX® CL NA PŁYTACH ZE STYROPIANU (EPS)

TYP TERMOIZOLACJI 
WG DIN EN 13163

LAMINOWANIE / PRODUKT
RODZAJ  
KLEJENIA

HYDROIZOLACJA ZUŻYCIE KLEJU w g/m² UWAGI

DAA-dm tylko dla 
dachów nieużytkowych

DAA-dh także dla 
dachów użytkowych, 
nadających się do  
chodzenia

 

krycie wstępne z wytrzymałych na roz-
dzieranie pasm bitumicznych z posypką 
piaskową lub talkowanych

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200 Należy przestrzegać warunków mon-
tażowych producenta termoizolacji 
i pasm bitumicznych; stosować ew. 
dodatkowe środki zabezpieczające 
przed zsuwaniem się i przekraczaniem 
dopuszczalnej temperatury EPS  
(p. także wskazówki w rozdz. 3 ogólne 
wytyczne projektowania).

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

krycie wstępne z samoprzylepnych na 
zimno pasm bitumicznych z aktywo-
waną ogniowo folią przekładkową PE

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

bez laminowania, bez krycia  
wstępnego

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200
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5.8  KLEJENIE RESITRIX® CL NA PŁYTACH Z PIANKI POLIURETANOWO-POLIIZOCYJANUROWEJ (PUR/PIR)

TYP TERMOIZOLACJI 
WG DIN EN 13162

LAMINOWANIE / PRODUKT
RODZAJ  
KLEJENIA

HYDROIZOLACJA ZUŻYCIE KLEJU w g/m2 UWAGI

DAA-dh także dla 
dachów użytkowych, 
nadających się pod  
ruch pieszy

nielaminowany lub całkowicie  
laminowany fabrycznie

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200 Należy przestrzegać warunków mon-
tażowych producenta termoizolacji; 
stosować ew. dodatkowe środki  
zabezpieczające przed zsuwaniem się.

  Zalecany wariant układania 

5.9  KLEJENIE RESITRIX® CL NA PŁYTACH ZE SZKŁA PIANKOWEGO (CG)

TYP TERMOIZOLACJI 
WG DIN EN 13162

LAMINOWANIE / PRODUKT
RODZAJ  
KLEJENIA

HYDROIZOLACJA ZUŻYCIE KLEJU w g/m2 UWAGI

DAA-dh także dla 
dachów użytkowych, 
nadających się pod ruch 
pieszy

nielaminowane z kryciem wstępnym 
pasmami bitumicznymi, z posypką 
piaskową lub talkowane

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200 Należy przestrzegać warunków mon-
tażowych producenta termoizolacji  
i producenta pasm bitumicznych. 

Stosować ew. dodatkowe środki  
zabezpieczające przed zsuwaniem się.

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

nielaminowane bez krycia wstępnego, 
powlekanie na gorąco

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

z fabryczną powłoką bitumiczną po 
stronie wierzchniej i z kryciem  
wstępnym pasmami bitumicznymi,  
z posypką piaskową lub talkowane 

Produkt:  
• Foamglas-Ready Board

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

z fabryczną powłoką bitumiczną  
po stronie wierzchniej, bez krycia 
wstępnego  

Produkt:  
• Foamglas-Ready Board

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

  Zalecany wariant układania
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5.10  KLEJENIE RESITRIX® CL NA KONSTRUKCJI NOŚNEJ, BEZ TERMOIZOLACJI

RODZAJ KONSTRUKCJI 
NOŚNEJ

KRYCIE WSTĘPNE
RODZAJ  
KLEJENIA

HYDROIZOLACJA ZUŻYCIE KLEJU w g/m2 UWAGI

Deskowanie drewniane 
łączone na pióro i wpust 
/ z tworzyw drzewnych

bez klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200 Stosować ew. dodatkowe środki zabez-
pieczające i/lub dobór krycia wstępnego 
w zależności od rodzaju i stanu konstruk-
cji nośnej oraz w porozumieniu z naszym 
działem technicznym.

Żelbet

Beton pumeksowy

bez klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200

klejenie całopo-
wierzchniowe 
gorącym bitumem

RESITRIX® CL ok. 1500

5.11  KLEJENIE RESITRIX® CL NA DACHACH ISTNIEJĄCYCH (RENOWACJA BEZ DODATKOWEJ TERMOIZOLACJI)

USZCZELNIENIE  
ISTNIEJĄCE

PRZYGOTOWANIE
RODZAJ  
KLEJENIA

HYDROIZOLACJA ZUŻYCIE KLEJU w g/m2 UWAGI

• Bitum normalny 
• Bitum elastomerowy

usunąć pęcherze, sfałdowania  
i zanieczyszczenia oraz nierówności

klejenie pasmowe 
za pomocą  
PU-LMF-02

RESITRIX® CL ok. 200 Stosować ew. dodatkowe środki  
zabezpieczające przeciwko  
zsuwaniu się.
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5.12  UKŁADANIE LUZEM Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM RESITRIX® MB / RESITRIX® CL

PODŁOŻE WARSTWY OCHRONNE, WYMAGANE ŚRODKI HYDROIZOLACJA UWAGI

Płyty z wełny mineralnej (MW) wg DIN EN 13162 
Typ DAA-dm tylko dla dachów nieużytkowych

nielaminowane wzgl. niepowlekane RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

Należy przestrzegać warunków mon-
tażowych producenta termoizolacji; 
stosować ew. dodatkowe środki zapo-
biegające przekroczeniu dopuszczalnej 
temperatury dla EPS (p. także wskazówki 
w rozdziale 2, Ogólne wytyczne pro-
jektowania). Uwzględnić zwiększone 
zakłady pasm oraz szerokość zgrzewu 8 
cm. Liczba i rozmieszczenie elementów 
mocujących pasma zgodnie z DIN EN 
1991, Wytyczne dla dachów płaskich oraz 
informacjami producenta.

Płyty ze sztywnej pianki polistyrenowej (EPS) wg DIN EN 13163

Typ DAA-dm tylko dla dachów nieużytkowych

Typ DAA-dh także dla dachów użytkowych, nadających się do 
chodzenia 

nielaminowane wzgl. niepowlekane RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

Płyty z pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej (PUR/PIR) wg  
DIN EN 13165

Typ DAA-dh także dla dachów użytkowych, nadających się pod 
ruch pieszy.

nielaminowane wzgl. laminowane fabrycznie RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

Konstrukcja nośna bez termoizolacji, wykonana jako: 
• deskowanie z drewna łączone na wpust i pióro /  
  tworzyw drzewnych 
• żelbet 
• beton pumeksowy 
• beton komórkowy

bez warstwy ochronnej lub z włókniną szklaną, ok.  
120 g/m2 (w zależności od stanu konstrukcji nośnej)

RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

• stalowy profil trapezowy wypełniacz rowków, niepalny RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

Uszczelnienie istniejące (dach istniejący), bez zmiękczaczy usunąć pęcherze, sfałdowania i zanieczyszczenia oraz 
nierówności; należy wykluczyć procesy skurczowe po 
montażu, dlatego dopuszcza się układanie tylko na 
uszczelnieniach z funkcjonującym zamocowaniem po-
ziomym w strefie brzegowej dachu i przed elementami 
pionowymi.

RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

  Zalecany wariant układania
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5.13  UKŁADANIE WSZYSTKICH PASM HYDROIZOLACJI RESITRIX® 
OBCIĄŻANYCH WARSTWAMI BALASTOWYMI LUB UŻYTKOWYMI

UŻYTKOWANIE PODŁOŻE / TYP TERMOIZOLACJI BALAST / ZAZIELENIENIE HYDROIZOLACJA UWAGI

dachy nieużytkowe Typ materiału termoizolacyjnego  
DAA-dm lub DAA-dh 
DUK-dh (dla dachów odwróconych)

lub

konstrukcja nośna dachu bez  
termoizolacji

lub

dach istniejący

żwir RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond 

•  Rodzaje termoizolacji, wł.  PUR/PIR jak przy mocowaniu mechanicznym

•  Przestrzegać warunków montażowych producenta materiałów  
termoizolacyjnych.

•  Między warstwą ocieplenia a hydroizolacją nie są wymagane warstwy  
przekładkowe

•  Między hydroizolacją a balastem/zazielenieniem należy w razie potrzeby  
stosować warstwy ochronne.

•  W razie potrzeby stosować dodatkowe środki zapobiegające zsuwaniu się.

•  Rodzaj i zwymiarowanie balastu są zależne od rodzaju użytkowania,  
obciążenia od ssania wiatru i statycznej obciążalności konstrukcji nośnej.

•  W przypadku renowacji dachów istniejących należy uprzednio zbadać stan 
obecnej konstrukcji dachu.

•  W przypadku zazielenienia intensywnego i ekstensywnego wymagane jest 
dodatkowe całopowierzchniowe przyklejenie poszczególnych warstw,  
dotyczy także RESITRIX® SK W Full Bond (dach kompaktowy).

•  W przypadku dachów odwróconych hydroizolację RESITRIX® należy również 
przykleić na całej powierzchni

zazielenienie ekstensywne RESITRIX® SK W Full Bond

dachy użytkowe, nada-
jące się pod ruch pieszy.

typ materiału termoizolacyjnego 
DAA-dh 
DUK-dh (dla stropodachów  
odwróconych)

lub

konstrukcja nośna dachu  
bez termoizolacji

lub

dach istniejący

dachy użytkowe, nadające się pod ruch pieszy.

(np. zabudowa tarasowa)

RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

zazielenienie ekstensywne

zazielenienie intensywne

RESITRIX® SK W Full Bond
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6.  Dodatkowe wskazówki dla poszczególnych 
wariantów układania 

6.1 UKŁADANIE LUZEM Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM

Ogólne wymagania dotyczące podłoża •  równe, wolne od naprężeń, pęcherzy, sfałdowań, ostrych krawędzi, zadziorów  
i szorstkości, niepożądanych szczelin, itp.

•  Na podłożach niekompatybilnych należy ew. stosować odpowiednie warstwy 
przekładkowe.

•  Dodatkowe ustalenie brzegów za pomocą zamocowań punktowych

Dane do mocowania mechanicznego ilość i umieszczenie łączników do uzgodnienia z działem technicznym

Szerokość zakładu pasm hydroizolacji •   min. 10 cm

•  min. 13 cm na nielaminowanej sztywnej piance polistyrenowej  
z włókniną szklaną, klasa materiałowa A2, min.  120 g /m2

Łączenie pomiedzy sobą zgrzewanie gorącym powietrzem

Szerokość zgrzewu min.  8 cm

Mocowanie obrzeża Wymagane mocowanie obrzeży  za pomocą 4 stk. łączników/m lub szyną. Inne : 
kontakt z działem technicznym CARLISLE®  

6.2 Układanie pod balastem/warstwa użytkową (dach zielony patrz rozdział 6.4)

Ogólne wymagania  
dotyczące podłoża

•  równe, wolne od naprężeń, pęcherzy, sfałdowań, ostrych krawędzi, zadziorów i szorstkości, 
niepożądanych szczelin, itp.

•  Na podłożach niekompatybilnych należy ew. stosować odpowiednie warstwy przekładkowe.

•  Dodatkowe zabezpieczenie brzegów za pomocą zamocowań punktowych odmiennie od  
DIN 18531 tylko w przypadku połączeń i zakończeń wyprowadzonych luźno w górę 

•  Dodatkowe mocowanie obrzeży pojedynczymi łącznikami na: 
• Podłożu z blach trapezowych 
• Na płytach EPS lub z twardej pianki 
• Przy luźno wyprowadzonych w pionie obróbkach

Dane balastu /  
warstwy użytkowej

żwir (dachy nieużytkowe) warstwa użytkowa dla dachów pod ruch 
pieszy.

Grubość / ciężar zgodnie z DIN EN 1991; min. 5 cm zgodnie z DIN EN 1991

Warstwa ochronna powyżej 
uszczelnienia / warstwy  
przekładkowej

wymagana warstwa ochronna warstwa ochronna i warstwa drenażowa wg 
danych projektanta

Nachylenie dachu maks. 5°

Szerokość zakładu pasm  
hydroizolacji

•  min. 5 cm

•  min. 8 cm na nielaminowanej sztywnej piance polistyrenowej

Połączenie styków zgrzewanie gorącym powietrzem

Szerokość zgrzewu min. 4 cm

Mocowanie obrzeża Wymagane mocowanie obrzeży  za pomocą 4 stk. łączników/m lub szyną. Inne : kontakt z 
działem technicznym CARLISLE® 

W przypadku stosowania konstrukcji dachu odwróconego z ekstrudowaną sztywną pianką polistyrenową (XPS), typ  
DUK-dm, dh, ds należy dodatkowo przestrzegać wytycznych odpowiedniego ogólnego dopuszczenia budowlanego.

6.2 UKŁADANIE POD BALASTEM/WARSTWA UŻYTKOWĄ
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6.3 WERSJE KLEJONE

Połączenie z  
podłożem

Wersja samoprzylepna  
z gruntowaniem cało- 
powierzchniowym 

Klejenie całopowierzchniowe 
gorącym bitumem

Klejenie pasmowe klejem  
poliuretanowym PU-LMF-02

Hydroizolacja RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

RESITRIX® CL RESITRIX® CL

Ogólne  
wymagania  
dotyczące  
podłoża

•  niezapylone i niezatłuszczone, niezawierające zmiękczaczy, równe, zabezpieczone przed ssaniem wiatru, 
wolne od naprężeń, pęcherzy, sfałdowań, ostrych krawędzi, zadziorów i szorstkości, niepożądanych 
szczelin, itp.

• dla warunków bezmrozowych (temperatura otoczenia min. +  5° C)

•  dodatkowe ustalenie brzegów za pomocą zamocowań punktowych –  
tylko w przypadku połączeń i zakończeń wyprowadzonych luźno w górę

•  Dodatkowe mocowanie obrzeży pojedynczymi łącznikami na: 
• Podłożu z blach trapezowych 
• Na płytach EPS lub z twardej pianki 
• Przy luźno wyprowadzonych w pionie obróbkach

suche •  wolne od widocznej obecności 
wody

•  możliwa wilgoć w postaci mgły 
lub rosy

Nachylenie  
dachu

Nieograniczone, jeśli podłoże 
stabilne i zabezpieczone przed 
ssaniem wiatru

Przy nachyleniach powyżej   
5° stosować bitum stabilny.

Nieograniczone, jeśli podłoże jest 
stabilne w zależności od nachy-
lenia dachu, w przeciwnym razie 
należy ew. stosować dodatkowe 
mocowanie mechaniczne na 
górnym brzegu pasma jako tym-
czasowe zabezpieczenie przed 
zsuwaniem się.

Szerokość zakładu •  min. 5 cm

•  min.  8 cm na nielaminowanej sztywnej piance polistyrenowej

Połączenie styków zgrzewanie gorącym powietrzem

Szerokość zgrzewu min. 4 cm

Mocowanie  
obrzeża

Wymagane mocowanie obrzeży  za pomocą 4 stk. łączników/m lub szyną.  
Inne : kontakt z działem technicznym CARLISLE®

6.4  UKŁADANIE RESITRIX® SK W FULL BOND POD DACHY ZIELONE

Wariant układania Wersja samoprzylepna z  
gruntowaniem cało- 
powierzchniowym bez  
gruntowania

Układanie luzem bez gruntowa- 
nia powierzchniowego w tym  
wykonanie sczepów mon-
tażowych

Układanie luzem bez gruntowania 
powierzchniowego z mocowa-
niem mechanicznym

Ogólne wymagania 
dotyczące podłoża

•  niezapylone i niezatłuszczone, niezawierające zmiękczaczy, równe, zabezpieczone przed ssaniem wiat-
ru, wolne od naprężeń, pęcherzy, sfałdowań, ostrych krawędzi, zadziorów i szorstkości, niepożądanych 
szczelin, itp.

 • dla warunków bezmrozowych (temperatura otoczenia min. +  5° C)

•  Dodatkowe ustalenie brzegów za pomocą zamocowań punktowych tylko w przypadku połączeń i 
zakończeń wyprowadzonych luźno w górę

•  Dodatkowe mocowanie obrzeży pojedynczymi łącznikami na: 
• Podłożu z blach trapezowych 
• Na płytach EPS lub z twardej pianki 
• Przy luźno wyprowadzonych w pionie obróbkach

• suche

•  dla warunków bezmrozowych 
(temperatura otoczenia min.  
+ 5°C)

•  na podłożach niekompaktowych stosować ew. odpowiednie  
warstwy przekładkowe.

Informacje dla  
specjalnych wa-
runków montażu

Dobór wariantu układania w zależności od warunków podłoża i zastosowanego systemu zazielenie-
nia, w szczególności w odniesieniu do zabezpieczenia przed ssaniem wiatru (stosowanie elementów 
mocujących SFS przy mocowaniu mechanicznym na stalowych profilach trapezowych). Dla uniknięcia 
podciekania wody w przypadku uszkodzeń i/lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa warstwy zaleca 
się całopowierzchniowy wariant samoprzylepny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla dachów 
płaskich. Podciekaniu wody można w zakresie lokalnym zapobiec przez stosowanie przegród wewnątrz 
termoizolacji.

Wskazówki dla 
dachów zielonych

Możliwe są zazielenienia ekstensywne i intensywne w konstrukcji jedno- lub wielowarstwowej.  
Poza tym należy przestrzegać przepisów zabudowy danego producenta zazielenienia.

Mocowanie  
obrzeża 

Wymagane mocowanie obrzeży  za pomocą 4 stk. łączników/m lub szyną.  
Inne : kontakt z działem technicznym CARLISLE®
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7.1 UKŁADANIE NA KLEJU

KONSTRUKCJA NOŚNA

Żelbet / beton pumeksowy / beton komórkowy

•  RESITRIX® SK W Full Bond 
mit FG 35

 •  wełna mineralna, powleka-
na po stronie wierzchniej 

•  paroizolacja bitumiczna na 
powłoce gruntującej

•  beton

•  RESITRIX® SK W Full Bond 
na FG 40

•  nielaminowany EPS

•  paroizolacja bitumiczna  
na powłoce gruntującej

•  beton

•  RESITRIX® SK W Full Bond 
mit FG 35

•  pianka sztywna PUR/PIR 

•  paroizolacja bitumiczna  
na powłoce gruntującej

•  beton

•  RESITRIX® SK W Full Bond 
na FG 35

•   szkło piankowe w gorącym 
bitumie, z kryciem wstęp-
nym z pasm bitumicznych 
w bitumie gorącym

•  beton

Deskowanie drewniane / z tworzyw drzewnych

•  RESITRIX® SK W Full Bond 
z FG 35

• drewno

7.2 MOCOWANIE MECHANICZNE

KONSTRUKCJA NOŚNA

Stalowy profil trapezowy (powlekany)

•  RESITRIX® MB   

•  wełna mineralna 

•  ALUTRIX®600 /  
ALUTRIX®FR

•  stalowy profil trapezowy

•  RESITRIX® MB 

•  włóknina szklana

•  pianka sztywna EPS

•  ALUTRIX®600 /  
ALUTRIX®FR

•  stalowy profil trapezowy

•  RESITRIX® MB

•  pianka sztywna PUR / PIR

•  ALUTRIX®600 /  
ALUTRIX®FR

•  stalowy profil trapezowy

Deskowanie drewniane łączone na wpust i pióro / z tworzyw drzewnych

•  RESITRIX® MB 

•  włóknina szklana

•   drewno

7.  Wybrane konstrukcje dachu / przykłady układania
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7.3 UKŁADANIE LUZEM Z BALASTEM ŻWIROWYM

KONSTRUKCJA NOŚNA

Żelbet / beton pumeksowy / beton komórkowy

•  żwir

•  warstwa ochronna

•  RESITRIX® MB 

•  wełna mineralna

•  paroizolacja bitumiczna 
na powłoce gruntującej

•  beton

•  żwir

• warstwa ochronna

•  RESITRIX® MB  

•  pianka sztywna EPS

•  paroizolacja bitumiczna 
na powłoce gruntującej

•  beton

•  żwir

• warstwa ochronna

•  RESITRIX® MB  

•  pianka sztywna PUR/PIR

•  paroizolacja bitumiczna 
na powłoce gruntującej

•  beton

7.4 DACHY POD RUCH PIESZY BEZ ZAZIELENIENIA

KONSTRUKCJA NOŚNA

Żelbet / beton pumeksowy / beton komórkowy

•  konstrukcja tarasowa na 
odpowiedniej warstwie 
ochronnej 

•  RESITRIX® MB /  
RESITRIX® SK W Full Bond 

•  pianka sztywna EPS 

•  paroizolacja bitumiczna  
na powłoce gruntującej

• żelbet

•  konstrukcja tarasu na 
odpowiedniej warstwie 
ochronnej

•  RESITRIX® MB /  
RESITRIX® SK W Full Bond 

•  pianka sztywna PUR/PIR 

•  paroizolacja bitumiczna  
na powłoce gruntującej

• żelbet
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7.6   UKŁADANIE NA DACHU ODWRÓCONYM DLA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I NIEUŻYTKOWYCH

KONSTRUKCJA NOŚNA

Żelbet

•  okładzina z płyt na  
odpowiedniej  
warstwie ochronnej  

•  pianka sztywna XPS

•   RESITRIX® SK W Full Bond  
z FG 35

•   żelbet

7.5 UKŁADANIE POD ZAZIELENIENIE

KONSTRUKCJA NOŚNA

Żelbet / beton pumeksowy / beton komórkowy

•  system zazielenienia (eks-
tensywny)

• RESITRIX® SK W Full Bond

•  wełna mineralna

•  paroizolacja bitumiczna na 
powłoce gruntującej

•  beton

•  system zazielenienia (eks-
tensywny lub intensywny)

• RESITRIX® SK W Full Bond

• pianka sztywna EPS

•  paroizolacja bitumiczna na 
powłoce gruntującej

•  beton

•  system zazielenienia (eks-
tensywny lub intensywny)

• RESITRIX® SK W Full Bond 

•  pianka sztywna PUR/PIR

•  paroizolacja bitumiczna na 
powłoce gruntującej

•  beton

•  system zazielenienia (eks-
tensywny lub intensywny)

• RESITRIX® SK W Full Bond 

•  szkło piankowe z kry-
ciem wstępnym z pasm 
bitumicznych w bitumie 
gorącym

•  żelbet

Deskowanie drewniane / z tworzyw drzewnych  

•  system zazielenienia 
dachów lekkich  
(ekstensywny)

•  RESITRIX® SK W Full Bond 

•  drewno
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8.  Połączenia i zakończenia

8.1  KSZTAŁTOWANIE POŁĄCZEŃ I ZAKOŃCZEŃ NA POWIERZCHNIACH NACHYLONYCH I PIONOWYCH 

Wariant połączenia wzgl. 
zakończenia 3)

Mocowanie samoprzylepne 
całopowierzchniowe  
i częściowe na grunt 

Zgrzewanie całopowierzchniowe zgrzewarką  
ręczną gorącym powietrzem 1)

Materiał osobnych taśm 
złącznych

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

RESITRIX® MB 

RESITRIX® CL

RESITRIX® SK W Full Bond

RESITRIX® SK Partial Bond

Zakres stosowania na nachylonych i pionowych powierzchniach złącznych

Ogólne wymogi dot. 
podłoża

•  niezapylone i niezatłuszczone, niezawierające zmiękczaczy, równe, wolne od naprężeń,  
pęcherzy, sfałdowań, ostrych krawędzi, zadziorów i szorstkości, niepożądanych szczelin, itp.

•  dla warunków bezmrozowych (temperatura otoczenia min.  5°C)

Warianty podłoża 2) •  podłoża metaliczne, niepowlekane

•  materiały bitumiczne

•  podłoża chłonne wzgl. porowate (beton, mur, tynk, tworzywa drzewne)

•  PVC twardy, poliester, poliwęglan, poliuretan, wełna mineralna (laminowana) EPS

•  różne rodzaje membran z tworzyw sztucznych i kauczuku, tylko z wkładkami lub  
laminowaniem (patrz poniżej)

PIB, ECB, Fremd-EPDM,  
FPO,  
NBR,  
szczeliwa płynne, szkło

PIB ECB

Łączenie pomiędzy sobą zgrzewanie gorącym powietrzem

Szerokość zakładu min. 5 cm

Szerokość zgrzewu min. 4 cm

1) Celowe tylko w miejscach o niewielkiej powierzchni zgrzewania

2)  Przejścia do materiałów obcych są pozasystemowe, dlatego nie mogą być objęte gwarancją/rękojmią materiałową.  
Przed praktycznym wykonaniem należy się porozumieć z naszym działem  technicznym.

3)  Połączenia z podłożami niestabilnymi, niezabezpieczonymi przed ssaniem wiatru lub nienadającymi się do klejenia  
mogą być wykonywane luzem z mocowaniem mechanicznym od strony górnej. Przy wysokości złącza przekraczającej  
50 cm wymagane jest mechaniczne mocowanie pośrednie.

8.2  KONSTRUKCJA PRZYŁĄCZY/PRZEWIESZEŃ W OBRĘBIE POWIERZCHNI ODPROWADZAJĄCEJ WODĘ

Wariant podłoża Połączenie lub zamknięcie  
na styku z materiałami  
metalicznymi 1) 

Połączenie lub zamknięcie na 
styku z tworzywami  
sztucznymi1)

Styk z uszczelnieniami obcymi, 
kompatybilnymi z bitumami, 
niezawierającymi  
zmiękczaczy1)2) 

•  cynk

•  miedź

•  stal nierdzewna

•  aluminium

•  nienasycona żywica poliestro-
wa, wzmocniona włóknem 
szklanym (UP-GFK)

•  PVC twardy

•  polipropylen

•  bitum normalny

• bitum elastomerowy

•  bitum APP

•  PIB

•  ECB

• szczeliwa płynne

Materiał uszczelnienia 
przylegającego

RESITRIX® SK W Full Bond / RESITRIX® SK Partial Bond

Obróbka wstępna  
oczyszczonego podłoża

Odtłuszczanie za pomocą  
środka G 500

bez gruntowania

bez gruntowania gruntowanie za pomocą FG 35

Połączenie w strefie  
przejściowej

zgrzewanie gorącym powietrzem

Szerokość zakładu min. 5 cm

Szerokość zgrzewu min. 4 cm

1)  Połączenia i zakończenia oraz połączenia z niewymienionymi tu rodzajami podłoża wymagają uprzedniego  
uzgodnienia z naszym działem  technicznym.

2)  Połączenia z uszczelnieniami obcymi nie mogą być objęte gwarancją/rękojmią  
materiałową, gdyż nie można w nich wykluczyć różnic recepturowych,  

powodujących zmiany parametrów fizycznych.
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8.3  KONSTRUKCJA DYLATACJI

8.3.1 Dylatacje typ I

Definicja typu I  
Wg. normy DIN 18531

Powolne, jednorazowe lub rzadko występujące ruchy, np. osiadanie, drgania lub  
wydłużenia przez skoki temperatur w termoizolacji

Dotyczy połaci z termoizolacja i odkształceniem do 10 mm

Odkształcenie Warianty układania

Wersja klejona Luzem

Do 5 mm Przeciągnąć pokrycie 
+ pasmo rozdzielające  
min. 200 mm szerokości

lub

RESIFLEX® SK

Przeciągnąć pokrycie 
 

lub

RESIFLEX® SK

Ponad 10 mm RESIFLEX® SK przeciągnąć pokrycie                                                                                                         
+ wspomaganie

lub

RESIFLEX® SK

8.3.2 Dylatacje typ II

Definicja typu II 

Wg. normy DIN 18531

Szybkie lub wielokrotne ruchy, np. wydłużenia przez dzienne skoki temperaturna połaciach bez 
termoizolacji

Dotyczy połaci z termoizolacją i odkształceniem powyżej 10mm i połaci bez termoizolacji

Odkształcenie Konstrukcja dylatacji

Pętla Zintegrowany z 
materiałem kołnierz

Kołnierz stały             RESIFLEX® SK

Do 50 mm X X X X

Ponad 50 mm X X X -

3938 RESITRIX® Wytyczne projektowaniaRESITRIX® Wytyczne projektowania



12345

7

910 8

6

1 Betondecke

2

Attika gedämmt

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

Dampfsperrbahn z.B. G200 S4 Al,
bituminöser Voranstrich

5 RESITRIX® SK W Full Bond
auf Flächenbahn verschweißt

7

8 druckfeste Dämmung

10 Brüstungsabdeckung Alu o.ä.
mechanisch befestigt

RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig
verklebt auf Flächengrundierung FG 35

9 Mehrschichtplatte durchgängig

RESITRIX SK Partial Bond

3

4 RESITRIX® SK Partial Bond,
verklebt auf Flächengrundierung FG 35

Wärmedämmstoff PUR/PIR,
verklebt nach Herstellerangabe

6 Randfixierung mit Einzelbefestiger

8
10

67

11

1314 12
min. 2%

9 1234
15

5

1 Betondecke

2

Attika gedämmt

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

Dampfsperrbahn z.B. G200 S4 Al,
bituminöser Voranstrich

8 RESITRIX® SK W Full Bond
auf Flächenbahn verschweißt

11

12 druckfeste Dämmung

14 Brüstungsabdeckung Alu o.ä.
mechanisch befestigt

RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig
verklebt auf Flächengrundierung FG 35

13 Mehrschichtplatte durchgängig

RESITRIX SK W Full Bond

3

5 RESITRIX® SK W Full Bond,
verklebt auf Flächengrundierung FG 35

Wärmedämmung Durock ca. 16 cm,
ROCKPUR gemäß Herstellervorgabe

4 Wärmedämmung Bondrock MV (mind. 6 cm),
ROCKPUR gemäß Herstellervorgabe

6 Schutzlage Vlies o.ä.

7 vegetationsfreie Zone mit Kies ca. 50 cm

15 Dachbegrünung

10 druckfeste Dämmung

9 Randbefestigung mit Schiene

10.  Rysunki techniczne, 
szczegóły standardowe

10.1 ZAKOŃCZENIA BRZEGÓW DACHÓW

10.1.1  Attyka z temoizolacją

1. Strop betonowy

2. Paroizolacja np. G200 S4 na gruncie bitumicznym

3.  Termoizolacja PUR/PIR sklejona ze ścianą wg. zaleceń 
producenta

4. RESITRIX® SKW na gruncie FG 35

5. RESITRIX® SKW sklejony z podłożem

6. Zamocowanie obrzeża łącznikami

7.  RESITRIX® SKW sklejony całopowierzchniowo  
na gruncie FG 35

8. Termoizolacja twarda

9. Płyta warstwowa, po całości

10. Obróbka np. z Aluminium, zamocowana mechanicznie

 

10.1.2 Zakończenie attykii

1.Strop betonowy

2. Paroizolacja np. G200 S4 na gruncie bitumicznym

3.  Termoizolacja Durock ok. 16 cm na Rockpur wg.  
zaleceń producenta

4.  Termoizolacja Bondrock MV (min 6 cm) Rockpur  
wg. zaleceń producenta

5. RESITRIX® SKW na gruncie FG 35

6. Warstwa ochronna, np. flizelina

7. Żwir, ok. 50 cm szerokości

8. RESITRIX® SKW sklejony całopowierzchniowo 

9. Zamocowanie obrzeża szyną

10. Termoizolacja twarda

11.  RESITRIX® SKW sklejony całopowierzchniowo  
na gruncie FG 35

12. termoizolacja twarda

13. Płyta warstwowa, po całości

14. Obróbka np. z Aluminium, zamocowana mechanicznie

15. Warstwy dachu zielonego

9.  Wskazówki dot. kształtowania naroży

Do kształtowania naroży zaleca się wykorzystywanie płaskich, 
prefabrykowanych wykrojów z RESIFLEX® SK, tłoczonych na 
odpowiedni kształt i umożliwiających szybkie, bezpieczne i 
wygodne wykonanie naroży wewnętrznych i zewnętrznych. 
Kształtki narożne składają się z 3 części, jednego krążka z 
wycięciem, jednego krążka zamkniętego i jednego elementu 
owalnego.

Druga możliwość polega na wycinaniu odpowiednich wykro-
jów z pasm fabrycznych bezpośrednio na budowie,  
co odbywa się praktycznie bez strat materiału.

Aby zachować odpowiednią szerokość zakładu, średnica i 
szerokość kształtek muszą wynosić minimum 18 cm.

Poszczególne kształtki zgrzewa się całopowierzchniowo  
na taśmie złącznej gorącym powietrzem przy szerokości 
zakładu min. 4 cm. Połączenia styków poszczególnych  
kształtek wykonywane są również przez zgrzewanie jw.

 
 

    Dalsze wskazówki dot. pozycjonowania i  
montażu kształtek można znaleźć w instrukcji  
układania RESITRIX®.
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8

9

10

11

7

6

1 Holzbalkendecke mit Schalung

2

3

4

Wandanschluss gedämmt

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

RESITRIX® SK W Full Bond, vollfl. verklebt mit FG 40

ALUTRIX®  600 auf  Flächengrundierung
 FG 35 vollflächig geklebt

5 RESITRIX® SK W Full Bond
auf Flächenbahn verschweißt

8

10 Wandanschlussprofil

RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig
verklebt auf Flächengrundierung FG 35

9 Stahlwinkel

RESITRIX SK W Full Bond, Holzbalkendecke

7 Wärmedämmstoff PUR/PIR

11 Wärmedämmverbundsystem

Wärmedämmstoff EPS,  streifenw. verklebt
mit PU-Klebstoff

6 Randfixierung mit Schiene

10.2 ODWADNIANIE I RYNNA DACHOWA

1.Strop betonowy

2. Paroizolacja np. G200 S4 na gruncie bitumicznym

3. Termoizolacja PUR/PIR sklejona wg. zaleceń producenta

4.  RESITRIX® SKW na gruncie FG 35, z zamocowaniem 
obrzeża

5. Deska

6. Termoizolacja twarda

7. Płyta warstwowa, po całości

8. Hak rynnowy

9. Blacha okapowa

10. RESITRIX®  SKW sklejony z blachą okapową

11.Grunt FG 35 na blasze okapowej

12. Rynna np. nierdzewna

13. Rynna

10.3 ŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ

1. Podłoże z drewna

2.  Alutrix 600 całopowierzchniowo sklejony  
na gruncie FG 35

3. Termoizolacja EPS pasmowo sklejona klejem PU

4.  RESITRIX® SKW całopowierzchniowo sklejony  
na gruncie FG 40

5. RESITRIX® SKW zgrzany z podłożem

6. Zamocowanie obrzeża szyną

7. Termoizolacja PUR/PIR

8.  RESITRIX® SKW sklejony całopowierzchniowo  
na gruncie FG 35

9. Kątownik stalowy

10. Szyna dociskowa

11. Termoizolacja ściany

10.4 ŁĄCZENIE Z KOPUŁĄ ŚWIETLIKOWĄ

1. Strop betonowy

2.  Pasmo paroizolacji np. V60 S4 +Al, 
 grunt bitumiczny

3.  Termoizolacja PUR/PIR,  
klejona wg danych producenta

4.   RESITRIX® SK W Full Bond, 
klejony na grunt powierzchniowy FG 35

5.  RESITRIX® SK W Full Bond  
zgrzewany do pasma powierzchniowego

6.  RESITRIX® SK W Full Bond klejony pasmowo 
 na kopułę świetlikową

7. Zakończenie górne zgrzewane 4 cm

10.5 PRZEJŚCIE RURĄ PRZECHODZĄCĄ PRZEZ STROP

1. Strop betonowy

2.  Pasmo paroizolacji np. G200 S4 +Al,  
grunt bitumiczny

3.  Termoizolacja PUR/PIR, klejona  
wg danych producenta

4.  RESITRIX® SK W Full Bond, 
klejony na grunt powierzchniowy FG 35

5.  RESITRIX® SK W Full Bond manszeta 
 zgrzewana do pasma powierzchniowego

6.  Rura wywiewna

7.  RESITRIX® SK W Full Bond klejony 
 pasmowo na grunt powierzchniowy FG 35

8. Opaska do przewodów elastycznych
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10.6 ŁĄCZENIE DO DRZWI TARASOWYCH

1. Strop betonowy

2.  Pasmo paroizolacji np. V60 S4 +Al, grunt bitumiczny

3.  Termoizolacja PUR/PIR,  
klejona wg danych producenta

4.  RESITRIX® SK W Full Bond, 
klejony na grunt powierzchniowy FG 35

5. Mata drenażowa

6. Warstwa wyrównawcza

7. Płyta betonowa

8. Komprymowana taśma dylatacyjna

9. Włóknina z tworzywa sztucznego

10. Kratka pomostowa

11.  RESITRIX® SK W Full Bond  
zgrzewany do pasma powierzchniowego

12. Blacha zabezpieczająca

10.7 WPUSTY / WPUSTY DACHOWE

10.7.1 Wpust 2-częściowy

1. Strop betonowy

2.  Pasmo paroizolacji np. G200 S4 Al, grunt bitumiczny

3.  Termoizolacja PUR/PIR, klejona wg danych producenta

4.  RESITRIX® MB mocowany mechanicznie

5.  Fabrycznie wykonana manszeta 500 x 500 mm

6. Pozioma płyta podstawowa

7. Liściołap typu M

8.  Spływ z attyki z naczyniem zbierającym i króćcem 
wypływowym  Ø 110

9.  RESITRIX® SK W Full Bond  
zgrzewany do pasma powierzchniowego

10. Mocowanie brzegów za pomocą blachy odgiętej

11. Termoizolacja pionowa

12.  RESITRIX® SK W Full Bond klejony całopowierzchniowo  
na grunt powierzchniowy 

13. Termoizolacja odporna na obciążenia naciskowe

14. Płyta wielowarstwowa na całej długości

15.  Aluminiowe pokrycie ściany parapetowej lub  
podobne mocowanie mechaniczne

16.  Komprymowana taśma, zabezpieczona powłoką  
trwale elastyczną

10.7.2 Odpływ awaryjny

1. Strop betonowy

2.  Pasmo paroizolacji np. G200 S4 Al, grunt bitumiczny

3.  Termoizolacja PUR/PIR, klejona wg danych producenta

4.  RESITRIX® MB mocowany mechanicznie

5.  Fabrycznie wykonana manszeta 500 x 500 mm

6. Pozioma płyta podstawowa

7. Liściołap typu M

8.  Spływ z attyki z naczyniem zbiorczym i króćcem 
wypływowym  Ø 110

9.  RESITRIX® SK W Full Bond  
zgrzewany do pasma powierzchniowego

10. Mocowanie brzegów za pomocą blachy odgiętej

11. Termoizolacja pionowa (PUR/PIR)

12.  RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig  
klejony całopowierzchniowo na grunt  
powierzchniowy FG 35

13. Termoizolacja odporna na obciążenia naciskowe

14. Płyta wielowarstwowa na całej długości

15.  Aluminiowe pokrycie ściany parapetowej lub  
podobne mocowanie mechaniczne

16.  Komprymowana taśma, zabezpieczona powłoką  
trwale elastyczną

10.8 PRZEGRODA

1. Strop betonowy

2.  Pasmo paroizolacji np. G200S4 Al, grunt bitumiczny

3.  Termoizolacja PUR/PIR, klejona wg danych producenta

4.  RESITRIX® SK W Full Bond, zgrzewany na grunt  
powierzchniowy FG 35

5.  RESITRIX® SK W Full Bond, 
zgrzewany gorącym powietrzem
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11.  Notatnik

10.9 SZCZELINA DYLATACYJNA RESIFLEX®

1. odłoże z betonu

2. Paroizolacja np. V 60 S4 Al, grunt bitumiczny.

3. Przyklejona termoizolacja PIR/PUR

4. RESITRIX® SKP na gruncie FG 35

5. RESIFLEX® SK zgrzany z podłożem

6. RESIFLEX® SK

7. Miękka termoizolacja

10.10 RUCHOME ŁĄCZENIE DO ŚCIANY RESIFLEXEM SK

1.  RESITRIX SKW, całopowierzchniowo przyklejony  
go podłoża na gruncie FG 35

2. RESIFLEX® SK  zgrzany z RESITRIX® SKW

3. Sfera niesklejona

4. Grunt FG 35, całopowierzchniowo

5. RESIFLEX® SK

6. Profil złączny do ściany, uszczelniony
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