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Dachy zielone stają się coraz powszechniejszym ele-
mentem architektonicznym miast ze względu na
zalety ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.
W związku z tym, że chłoną wodę deszczową przez

magazynowanie jej w warstwie roślinnej, drenującej i podło-
żu, a przez rośliny odparowuje ona, przyczyniają się do stabi-
lizacji poziomu wód gruntowych, zmniejszenia obciążenia
sieci kanalizacyjnej oraz ograniczenia ryzyka powodzi. Rośli-
ny filtrują też pyły zawieszone w powietrzu oraz przetwarza-
ją CO2 w tlen. Warstwa substratu i wegetacyjna dachu chronią
przed działaniem mrozu i promieni słonecznych, dzięki cze-
mu zmniejsza się ilość energii niezbędnej do ogrzewania i chło-
dzenia budynku. W efekcie latem klimatyzacja nie musi pra-
cować tak intensywnie, a zimą – ogrzewanie, co przekłada się
na oszczędność energii. Bardzo istotne jest też zmniejszenie
hałasu przez zazielenione powierzchnie, a więc ciche otocze-
nie zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Dachy zie-

lone umożliwiają stworzenie naturalnej przegrody ognioodpor-
nej budynku i pozwalają odzyskać utraconą pod zabudowę po-
wierzchnię biologicznie czynną, a zielone otoczenie korzyst-
nie wpływa na kondycję psychiczną użytkowników i stanowi
doskonałe miejsce wypoczynku.

Firma Bauder oferuje dwa rozwiązania dachów zielo-
nych różniące się rodzajem zazielenienia, które może być:

■ ekstensywne – układy cienkowarstwowe o niewielkim
obciążeniu i mało wymagającej zieleni typu Sedum; nie jest
konieczne podlewanie roślin; po dachu można chodzić w ce-
lu dokonania jego przeglądu i konserwacji;

■ intensywne – możliwość kształtowania i użytkowania da-
chów, tak jak wolnych terenów; w zależności od grubości war-
stwy wegetacyjnej można sadzić niskie, średnie i wysokie rośli-
ny, a więc m.in. drzewa i krzewy wymagające większego nakładu
pracnapielęgnacjęwporównaniuzzazielenieniemekstensywnym.

Pozostałe warstwy dachu zielonego (licząc
od góry) wraz z przykładowymi materiałami
oferowanymi przez firmę Bauder:

■ warstwa wegetacyjna – substrat mineral-
ny z niewielką ilością składników organicznych
zapewnia roślinności odpowiednie warunki do
prawidłowej wegetacji (przez odprowadzanie

nadmiaru wody, a jednocześnie okresowe jej magazynowanie) oraz
odpowiednią ilość powietrza i soli mineralnych; grubość warstwy
wegetacyjnej nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości drzew
i krzewów, a w przypadku trawników co najmniej 20 cm;

■ warstwa filtracyjna – zazwyczaj wykonana ze specjalistycz-
nej włókniny filtrującej, np. Bauder Filtervlies FV 12,5; układa-
na jest w celu zapobieżenia zamuleniu warstwy drenażowej;

■ warstwa drenażowa – odprowadza nadmiar wody z war-
stwy wegetacyjnej oraz magazynuje ją; stanowi również prze-
strzeń dla korzeni roślin; stosuje się np.:

– płytę Bauder DSE 20, 40, 60 z HDPE (polietylenu) o du-
żej wytrzymałości na obciążenia;

– płytę Bauder Wasserspeicherplatte WSP z ekspando-
wanego polistyrolu z dodatkiem materiałów z recyklingu,
o wysokości 50 lub 75 mm;

■ warstwa zabezpieczająca – przeciwkorzenna – za-
zwyczaj wykonana ze wzmocnionej włókniny z tworzywa

sztucznego, np. BAUDER SV 300 lub SV 600; chroni hydro-
izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi;

■ hydroizolacja odporna na przerastanie korzeni
– z tworzywa sztucznego lub bitumiczna np.:

– elastomerobitumiczna papa zgrzewalna wierzchnie-
go krycia Bauder PLANT E stanowiąca połączenie wyso-
kiej jakości papy nawierzchniowej oraz warstwy przeciw-
korzennej; wkładka nośna papy jest wykonana z dobrej ja-
kości poliestru, a powierzchnia pokryta łupkiem w kolorze
zielonym stanowiącym zabezpieczenie przed promieniowa-
niem UV;

– folia BauderTHERMOPLANT-T z wysokiej klasy ter-
moplastycznych poliolefin FPO; wyróżnia ją stabilność wy-
miarowa, elastyczność, bardzo duża wytrzymałość na obciąże-
nia oraz odporność na promieniowanie UV i temperaturę;

– folia BauderTHERMOFIN F z tworzywa sztucznego
FPO-PP z wkładką z tkaniny szklanej;

– folia BauderTHERMOFOL U z tworzy-
wa sztucznego PVC – P z wkładką z włókien
syntetycznych.

Firma Bauder oferuje też fachowe doradztwo
techniczne oraz doskonałej jakości materiały
również do dachów płaskich i stromych.

tel. 61/88 57 900
www.bauder.pl

e-mail: info@bauder.pl
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Dachy w zgodzie z naturą

Dach zielony: a) ekstensywny; b) intensywny

a) b)


