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Uzupełnienie warstwy izolacji konieczne do wykonania  
dla przykładowego stropodachu ocieplonego  

w latach 2000-2005 

Stan wyjściowy: 

Stropodach wentylowany został docieplony 10-cio centymetrową warstwą materiału izolacyjnego 

Ekofiber (λ=0,043 W/mK)1). Należy zweryfikować izolacyjność tak ocieplonej przegrody pod kątem 

obowiązujących wymagań prawa. W tym celu dokonano obliczeń współczynnika przenikania 

ciepła omawianego stropodachu. 

 

Przyjęliśmy następujący układ warstw stropodachu: 

1. papa 

2. płyty korytkowe 

3. warstwa materiału Ekofiber o grubości 10 cm. (λ=0,043 W/mK)1) 

4. strop gęstożebrowy DZ-3 

5. tynk cementowo-wapienny  

6. otwór wentylacyjny (dobrze wentylowana warstwa powietrza zgodnie z PN-EN ISO 6946) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opór cieplny R przegrody w stanie istniejącym ma wartość 2,77 [m2K/W] co daje współczynnik 

przenikania ciepła U równy 0,361 [W/m2K].  
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Wnioski z analizy porównawczej: 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U w stanie istniejącym ma wartość ponad dwukrotnie 

większą od maksymalnej docelowej wartości określanej przez Rozporządzenie. Rekomendowane 

jest zatem uzupełnienie warstwy izolacji w celu spełnienia norm prawa.  

 

Jaką grubość warstwy isofloc F należy przyjąć? 

Poniższa tabela przedstawia grubość warstwy izolacji isofloc F jaką należy docieplić stropodach 

aby spełnić wymagania Rozporządzenia: 

Tabela 2. 

Data obowiązywania 

Wymagany współczynnik 
przenikania ciepła UC(max) 

[W/m2K] dla 
stropodachów 

Łączna grubość 
warstwy izolacji 

isofloc F 

 [W/m2K] [cm] 

od 1 stycznia 2014 r. 0,20 9 

od 1 stycznia 2021 r. 0,15 15 

 

Jakie normy regulują izolacyjność cieplną przegród? 

Izolacyjność cieplną przegród reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W dniu 13.08.2013 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw 2013, poz. 926 nowelizację Rozporządzenia, 

określając maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła. Wskazano też, kiedy normy te 

zostaną zaostrzone. 

Tabela nr 1 pokazuje zmiany maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 

Tabela 1 

Data obowiązywania 
Współczynnik przenikania 
ciepła UC(max) [W/m2K] dla 

stropodachów 

od 1 stycznia 2014 r. 0,20 

od 1 stycznia 2017 r. 0,18 

od 1 stycznia 2021 r.* 0,15 

 

 

 

 

 

*) od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością 
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Dobry gospodarz powinien patrzeć perspektywicznie, ponieważ przy zwiększeniu warstwy izolacji 

o 6 cm zostaną spełnione docelowe wymagania izolacyjności stropodachów zgodnie 

z Rozporządzeniem. 

 

Skorzystaj z naszej pomocy i poznaj zalecaną warstwę izolacji dla Twojej 

konstrukcji. 

Powyższe obliczenia zostały wykonane dla stropodachu ocieplonego przykładowym materiałem 

izolacyjnym stosowanym w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Mnogość ustrojów 

konstrukcyjnych oraz materiałów dostępnych na rynku sprawia, że w praktyce można spotkać się 

z wieloma różnymi konfiguracjami. Skontaktuj się z nami, a dokonamy obliczeń dla zleconej przez 

Ciebie przegrody. Dowiedz się jaką warstwą materiału isofloc F należy uzupełnić Twój stropodach 

aby mieć pewność, że spełnia on wszystkie wymagania narzucone przez obecnie obowiązujące 

przepisy. 

 

UWAGI: 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. 

Do obliczenia wartości U zastosowano następujące współczynniki przewodzenia ciepła: 

 

1) wartość obliczeniową współczynnika przewodzenia ciepła λobl =0,043 W/(m*K) dla materiału Ekofiber przyjęto na 

podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2021/2001 obowiązującej od 30.09.2001 do 30.09.2006r (dla gęstości 

w zakresie 30 – 32 kg/m
3
, zalecanej wg niniejszej aprobaty przy zastosowaniu w stropodachach wentylowanych). 

 

2) celuloza isofloc F λobl =0,037 W/mK; zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia 

ciepła celulozy - λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD; 
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