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Pianka poliuretanowa to nowoczesny sposób na ocieplenie poddasza oraz innych elementów 

domu. Od kilkunastu już lat projekty domów z poddaszem użytkowym cieszą się dużą 
popularnością i szerokim zainteresowaniem wśród Inwestorów. Pamiętajmy jednak, że 
jednym z najważniejszych wyzwań przy tego typu budynkach jest odpowiednie zaizolowanie i 

ocieplenie elementów poddasza. Niezmiernie ważne jest optymalne dobranie parametrów i 

grubości docieplenia, co zagwarantuje komfort domownikom przebywającym w 
pomieszczeniach na poddaszu. 

 

Sposoby na ocieplenie poddasza 

Tradycyjnym rozwiązaniem na ocieplenie poddasza, zwłaszcza skosów jest wełna mineralna, 

dostępna w matach, lub rolkach. Przy skosach na dachu stosuje się zazwyczaj wełnę o 
grubości minimum 20cm, przy czym im grubsza jej warstwa tym dom będzie cieplejszy. 

Alternatywą dla tego wariantu jest coraz powszechniej stosowana piana poliuretanowa, 

która w przeciwieństwie do wełny jest prostsza w montażu. Przy wełnie należy wszelkie 

elementy więźby dachowej dokładnie i szczelnie zaizolować, wraz z dodatkowymi 
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warstwami izolacji przeciwwietrznej, czyli paroprzepuszczalnej, czy przeciwwilgociowej, 

takiej jak folia. 

Pianka poliuretanowa - zalety 

W porównaniu z wełną mineralną o grubości 25cm, wybierając docieplenie z pianki 

poliuretanowej wystarczy aplikacja już 15cm, aby uzyskać podobne parametry izolacyjności. 

Pianka poliuretanowa spełnia zarazem trzy funkcje: 

1. izolacji cieplnej, 

2. membrany paroprzepuszczalnej, 

3. ochrony przeciwwilgociowej. 

Jest odporna na wilgoć, ale pozwala na dyfuzję pary wodnej, a dodatkowo ma bardzo 

wysokie parametry cieplne. Jest jak membrana, lub wiatroizolacja, a tym samym posiada 

bardzo niski poziom absorpcji wilgoci, przy wysoko efektywnej izolacji termicznej. Przy jej 

zastosowaniu nie wykonuje się zatem dodatkowych izolacji w postaci tradycyjnych folii, czy 
membran. 

Pianka poliuretanowa, to materiał utworzony z mieszanek polimerów poliuretanowych, 
który nanosi się na elementy więźby dachowej w formie spienionej. Po zastygnięciu, bąbelki 
powietrza utworzone w piance dodatkowo podwyższają izolacyjność termiczną tego 
materiału dociepleniowego, którego lambda wynosi około 0.023-0.035W/mK. Jest to jeden z 

najważniejszych parametrów materiałów stosowanych przy ocieplaniu poddasza. 

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest łatwa aplikacja pianki poliuretanowej, którą 
nakłada się na elementy domu przy użyciu agregatu przeznaczonego do natrysków 
hydrodynamicznych. Pianka z dużą łatwością wypełnia wszelkie zagłębienia, czy miejsca 
łączeń i przy narożnikach elementów więźby dachowej, czy przy ścianach zapewniając 
wysoką ich szczelność. Dzięki temu prace izolacyjne wykonuje się w prostszy i szybszy sposób 
niż przy układaniu wełny mineralnej, co przede wszystkim zapewnia wyeliminowanie 

niewskazanych w budynku mostków termicznych. Bez problemu także łączy się piankę na 
skosach z pozostałymi izolacjami cieplnymi na ścianach, czy na stropie. 

 

Piankę poliuretanową można stosować również zamiast tradycyjnych rozwiązań, na 
wszystkich podłożach takich jak: 

1. drewno, 

2. blacha, 

3. papa bitumiczna, 

4. folia izolacyjna. 
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Pianka poliuretanowa posiada wysoką ognioodporność, jest nietoksyczna i antyalergiczna. 

Jest to materiał proekologiczny, przyjazny środowisku. 

Na naszym rynku produkowane są dwa rodzaje pianek poliuretanowych, w 
postaci otwartokomórkowej i zamknietokomórkowej. W zależności od zastosowania wybiera 
się odpowiednią piankę. 

• Otwartokomórkowa to właśnie pianka najczęściej stosowana przy dociepleniu 
poddaszy, gdyż posiada większą zdolność przepuszczalności- czyli lepiej oddycha, 

a wilgoć nie skrapla się na jej powierzchni. Dzięki temu nie powstają zagrzybienia, czy 
nie tworzy się na tej powierzchni pleśń. Jest też bardzo lekka, o niedużej gęstości ok. 
8-12kg/m3, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji dachu. Nie może być jednak 
stosowana zwłaszcza przy ocieplaniu fundamentów, gdyż ma niską wytrzymałość na 
ściskanie. 

• Zamkniętokomórkowa, jest dużo cięższa i posiada wyższą gęstość ok. 30-60kg/m3, a 

także jest bardzo wytrzymała w szczególności na zgniatanie. Taka pianka ma niski 

poziom paroprzepuszczalności i z powodzeniem stosuje się ją przy układaniu izolacji 

cieplnej i przeciwwilgociowej przy fundamentach, na ścianach, dachach płaskich, czy 
na stropodachach. 

Pianki poliuretanowe, bez względu na ich rodzaj i zastosowanie nakłada się warstwowo na 

specjalnie przygotowane podłoża o optymalnej przyczepności. Podłoże powinno 
być oczyszczone, suche, bez śladów zabrudzeń. 
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Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest brak strat materiałów, co niestety często 
występuje przy docinkach tradycyjnych materiałów ociepleniowych. Przy montażu ocieplenia 
z pianki poliuretanowej nie stosuje się również żadnych łączników, śrub, gwoździ, czy innych 

materiałów do łączenia. 

Wadą tego rozwiązania może być jednak jeszcze dość spory koszt, w porównaniu z innymi 
tradycyjnymi materiałami, który waha się od ok. 45-90zł/m2 
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