
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI POŁACI DACHOWEJ

Informacje ogólne.

Zgodnie  z  ustawą  z  07.07.1994.  (  Prawo  Budowlane,  Rozdział  1  Art.  62,  pkt.  1  )

właściciel  budynku  powinien  dokonywać  okresowych  kontroli  stanu  technicznego

elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu,

a zauważone usterki – usuwać.

Dostęp do połaci dachowej  

Niniejsze  opracowanie  dotyczy  dachu,  po  którym  ruch  pieszy  po  połaci  nie  jest

przewidziany. Wyjątkiem są osoby uprawnione do obsługi  urządzeń dachowych oraz

kontroli szczelności pokrycia jak również osoby usuwające z dachu śnieg. Z uwagi na

to,  że  wszelkie  roboty  na  dachu  mogą  być  wykonywane  przez  osoby  mające

odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaświadczenie lekarskie pozwalające na prace na

wysokości  powyżej 3.00 m,  dostępność dachów dla osób  postronnych  powinna być

możliwie ograniczona.

Samo wejście na dach powinno być zabezpieczone, a także wyposażone w informacje

o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym i instrukcję zachowania się podczas pobytu

na  dachu. Bardzo  pomocne jest  prowadzenie „książki  wejść”  na dach. Ruch  pieszy

powinien odbywać się z nakazem używania wyłącznie obuwia o miękkich podeszwach.

Obuwie o twardych lub ostrych krawędziach, mogących uszkodzić pokrycie dachowe

jest zakazane.

 
Najczęstsze błędy eksploatacyjne powodujące problemy pokryciem dachowym 

- brak utrzymania we właściwym stanie urządzeń  do odwodnienia 

- zmiana funkcji pomieszczeń pod przekryciem dachowym 

- akty wandalizmu, dostęp na dach przez osoby postronne

- brak kontroli pokrycia dachowego

- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek robót w temperaturze poniżej – 200 C.
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Kontrola pokrycia dachowego

Zgodnie z ustawą z dn.  07.07.1994. Prawo Budowlane art.  62,  pkt.  1.1a,  właściciel

obiektu lub jego zarządca obowiązany jest przeprowadzić kontrolę elementów budynku

w tym także pokrycia dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki

usunąć.

Kontrola ta powinna polegać na:

- oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach

- usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń

- sprawdzeniu szczelności pokrycia przy wszystkich elementach przebijających połać

dachu

- usunięci porostów organicznych 

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających

- sprawdzeniu stanu zabezpieczeń antykorozyjnych obróbek blacharskich

Utrzymanie i naprawy

Zabrudzoną połać dachową można myć czystą wodą (może być ciepła) przy użyciu

ręcznych ściągaczek gumowych, szczotek włosianych, czy też szmat, lub przy użyciu

myjek  pod  ciśnieniem.  W  przypadku  silnych  zabrudzeń  można  dodać  do  wody

łagodnego mydła lub detergentu. Potem należy powierzchnię spłukać czystą wodą. W

razie konieczności  usunięcia zanieczyszczeń  z  tłuszczu,  lub związków bitumicznych

należy stosować środek dopuszczony przez producenta pokrycia.  Wszelkie naprawy

należy  przeprowadzać  przy  użyciu  tego  samego  materiału  (prawidłowość  użycia

zamiennika powinien potwierdzić jego producent).

Nie należy wykonywać żadnych robót na dachu w temperaturze poniżej – 200 C. Prace

z wykorzystaniem materiałów budowlanych wykonywać należy w zakresach temperatur

określonych przez producentów tych materiałów.
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Zalecenia dotyczące usuwania zalegającego lodu i śniegu z połaci dachowych:

Śnieg z dachu usuwać należy ręcznie. Odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco,

nie  dopuszczając  do  zlodowacenia  śniegu  oraz  do  ponadnormatywnego  obciążenia

dachu. Prace należy prowadzić  tak, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia

pokrycia. Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia

śniegu / lodu na powierzchni dachu.

Prace należy prowadzić przy zachowaniu przepisów bhp (zgodnie z instrukcją o bhp).

W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10 cm,  można zastosować

zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność

zgarniania śniegu należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę

5-10 cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić pokrycia.

Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób  wykluczający  pryzmowanie

śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest

dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza

terenami  utwardzonymi,  na  przykład  z  trawników,  spowoduje  zniszczenie  tych

powierzchni.

W obszarach terenów nieutwardzonych dalszy transport śniegu musi nadal odbywać się

sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez

Administratora obiektu. 

Obciążenie  skupione  dachu   /np.  pracownik  z  kompletem  narzędzi/  nie  może

przekroczyć 1,5kN.
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Montaż nowych detali dachowych na dachu istniejącym

Nie  dopuszcza  się  montowania  dodatkowych  elementów  (nie  ujętych  w  projekcie)

(np.  dodatkowych  attyk,  tablic reklamowych  itp.)  Elementy  takie mogą  spowodować

lokalne  zwiększenie  zalegającej  pokrywy  śnieżnej  czyli  powstanie  tzw.  worków

śnieżnych (dodatkowe obciążenie konstrukcji) lub przecieków połaci dachowej.

Podsumowanie

Najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika dachu to:

- posiadania dokumentacji technicznej obiektu

- prowadzenie „książki obiektu”

- prowadzenie ewidencji wejść na dach

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego

- usuwanie przyczyn przecieków i zapobieganie możliwościom ich powstawania

Przestrzeganie powyższych punktów pomoże w znacznym stopniu wydłużyć czas

żywotności pokrycia dachowego.
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Maksymalnie dopuszczalna grubość pokrywy dla odsłoniętych dachów płaskich

zgodnie z założeniami normy PN-80/B-02010

strefa obciążenia śniegiem
średnia wartość ciężaru objętościowego śniegu I II III IV

2,45 29 37 45 37-250 [cm]

zgodnie z założeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006

ciężar objętościowy strefa obciążenia śniegiem
Rodzaj śniegu i lodu 1 2 3 4

Świeży 1,0 56 72 96 128 [cm]

Osiadły [kilka godzin lub dni po opadach] 2,0 28 36 48 64 [cm]

Stary [kilka tygodni lub miesięcy po opadach] 3,5 16 21 27 37 [cm]

Mokry 4,0 14 18 24 32 [cm]

Zlodowaciały 7,0 8 10 14 18 [cm]

Lód [z zamarzniętej wody] 9,0 6 8 11 14 [cm]

[kN/m3]

[kN/m3]


