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Membrana dachowa - Sikaplan® G
 

Instrukcja monta¿u dla nastêpuj¹cych 
typów materia³ów: 

Sikaplan® G 

Sikaplan® VG 
(podwy¿szona odpornoœæ: ogniowa) 

Sikaplan® VGWT 
(podwy¿szona odpornoœæ: ogniowa 
oraz na niskie temperatury) 

Uwaga ! 
Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu,
 
podane s¹ w oparciu o nasz aktualny stan
 
wiedzy i nabyte doœwiadczenia w praktyce. 

Nale¿y upewniæ siê, czy broszura, z której
 
Pañstwo korzystacie, jest najnowszym jej
 
wydaniem. 

W razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt. 


1. Informacje ogólne 
1.1 Normy dotycz¹ce materia³ów 
1.2 Kolorystyka 
1.3 Zastosowanie 
1.4 Kompatybilnoœæ 
1.5 Zastoiny wody 
1.6 Rysunki 

2. Podstawowe zasady monta¿u 

3. 	 Warstwy ochronne i rozdzielaj¹ce 
3.1	 Warstwy ochronne 
3.1.1	 Warstwy ogniochronne 
3.1.2	 Warstwy ochronne pod membran¹ 

dachow¹ 
3.1.3	 Warstwy ochronne na membranie 

dachowej 
3.2	 Warstwy rozdzielaj¹ce 

4. Typowe uk³ady warstw 
4.1 Z izolacj¹ termiczn¹ oraz z warstw¹ 

rozdzielaj¹c¹ / ogniochronn¹, 
4.2 Z izolacj¹ termiczn¹ z we³ny 

mineralnej bez warstwy 
rozdzielaj¹cej / ogniochronnej, 

4.3 Bez izolacji termicznej, membrana 
montowana bezpoœrednio do pod³o¿a 
konstrukcyjnego z warstw¹ 
rozdzielaj¹c¹ / ogniochronn¹ 

5. Mocowanie mechaniczne membrany 
5.1 Zasady podstawowe 
5.2 Mocowanie mechaniczne 

na zak³adach 
5.3 Mocowanie mechaniczne poza liniami 

zak³adów 

6.	 Mocowanie brzegowe 
6.1	 Zasady podstawowe 
6.2	 Mocowanie punktowe 
6.3	 Blacha powlekana PCW: 

Sika-Trocal typ S 
6.3.1 Zastosowanie 
6.3.2 Monta¿ 
6.4	 Mocowanie liniowe 
6.5	 Mocowanie profili drewnianych 

na krawêdziach dachu 



 

  

 
 

 

7. £¹czenie membrany 
7.1 Zasady podstawowe 

7.2 Po³¹czenie typu T
 
7.3 Zgrzewanie gor¹cym powietrzem przy u¿yciu automatu 


do zgrzewania 

7.4 Zgrzewanie gor¹cym powietrzem przy u¿yciu 


zgrzewarki rêcznej 

7.5 Zgrzewanie z innymi materia³ami 


8. Detale 
8.1	 Informacje podstawowe 

8.2	 Obróbki pionowe i krawêdzie 

8.2.1	 Obróbka œciany attyki z zastosowaniem blachy
 

powlekanej PCW 

8.2.2	 Obróbka œciany attyki bez zastosowania blachy 


powlekanej PCW 

8.2.3	 Obróbka œciany attyki z obróbk¹ blacharsk¹ obc¹, 


membran¹ klejon¹ 

8.2.4	 Obróbka krawêdzi dachu: pas nadrynnowy z blachy 


powlekanej PCW 

8.2.5	 Obróbka œciany attyki z zakoñczeniem 


listw¹ - profilem metalowym 

8.3	 Obróbki pachwin (linii za³amañ po³aci dachowej) 

8.4	 Przerwy dylatacyjne 

8.5	 Obróbka detali dachowych (przebiæ w po³aci) 

8.5.1	 Obróbka œwietlika z obudow¹ z twardego PCW 

8.5.2	 Obróbka œwietlika z mocowaniem punktowym 


u jego podstawy,
 
8.5.3	 Wpust dachowy z ko³nierzem z twardego PCW 

8.5.4	 Wpust dachowy z ko³nierzem z miêkkiego PCW
 
8.5.5	 Obróbka przepustów rurowych 


9. Materia³y uzupe³niaj¹ce 

10. Mocowanie mechaniczne do pod³o¿a 
10.1 Zasady mocowania mechanicznego 

10.1.1 Informacje podstawowe 

10.1.2 Okreœlenie iloœci elementów mocuj¹cych 

10.1.3 Obliczenie iloœci elementów mocuj¹cych 


dla okreœlonego obiektu 

10.2 Pomoc techniczna Sika Poland 

10.2.1 Kalkulacja iloœci elementów mocuj¹cych - 


informacje ogólne
 

11. Naprawa membrany / prace renowacyjne 
11.1 Naprawa membrany 

11.2 Prace renowacyjne
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Membrana dachowa - Sikaplan® G
 

1. Informacje ogólne 

1.1 Normy dotycz¹ce materia³ów 
Membrany dachowe spe³niaj¹ warunki 
nastêpuj¹cych norm: DIN 16734, 
ÖNORM B 3671, SIA V 280, 

1.2 Kolorystyka 
Kolory standardowe to: warstwa wierzchnia
jasnoszary, warstwa spodnia-ciemnoszary. 
Na ¿yczenie, dostêpne s¹ tak¿e inne kolory 
membran. 

1.3 Zastosowanie 
Membrany dachowe Sikaplan® G stosowane 
s¹ jako pow³oki do wierzchniego krycia dachów 
p³askich. Pow³oki te uk³ada siê swobodnie 
i mocuje mechanicznie do pod³o¿a. 
Pokrycia dachowe Sikaplan® G s¹ szczególnie 
dostosowane do konstrukcji poddawanych silnej 
wibracji. 
Pokrycia dachowe Sikaplan® G nie powinny byæ 
stosowane na dachach balastowych. (“dachach 
zielonych” lub doci¹¿onych np. ¿wirem). 

1.4 Kompatybilnoœæ 
Membrany dachowe Sikaplan® nie s¹ odporne 
na bezpoœredni kontakt z nastêpuj¹cymi 
materia³ami: 

olejami oraz zwi¹zkami zawieraj¹cymi
 
rozpuszczalniki,
 
zwi¹zkami zawieraj¹cymi smo³ê,
 
zwi¹zkami bitumicznymi,
 
materia³ami izolacyjnymi wykonane z twardego 

polistyrenu, twardej pianki poliuretanowej,
 
tworzywami sztucznymi; inne ni¿ PCW
 
impregnowanymi elementami drewnianymi 


W przypadku u¿ycia w/w materia³ów, nale¿y 
zastosowaæ warstwê rozdzielaj¹c¹. 

W przypadkach szczególnych, np. podczas prac 
remontowych zaleca siê konsultacjê 
z przedstawicielem Sika Poland. 
(Patrz rozdzia³ 3."Warstwy ochronne 
i rozdzielaj¹ce") 

1.4.1 Zastoiny wody 
Woda, która okresowo zbiera siê na izolacji 
dachowej nie ma znacz¹cego wp³ywu 
na prawid³owe funkcjonowanie membrany 
dachowej Sikaplan® . 

1.5 Rysunki 
Ilustracje zamieszczone w niniejszym 
opracowaniu nie s¹ wykonane w skali. 

2. Podstawowe zasady monta¿u 
Membranê dachow¹ uk³ada siê swobodnie 
i mocuje mechanicznie do pod³o¿a. 
Membranê dachow¹ uk³ada siê jasnoszar¹ 
warstw¹ do góry. 
Membranê dachow¹ zawsze uk³ada siê 
prostopadle do kierunku uk³adania profili 
blachy trapezowej (lub desek drewnianych). 
Bezpoœrednie pod³o¿e pod membran¹ dachow¹ 
powinno byæ równe i g³adkie, pozbawione 
ostrych krawêdzi oraz nierównoœci. 
Dachy o spadku poni¿ej 2 % nale¿y traktowaæ 
jako konstrukcje specjalne. 

Wszelkie odstêpstwa od w/w zasad nale¿y 
konsultowaæ z przedstawicielem Sika Poland. 



 

 
   

   

 

 
 

 

 
 

 
 

         

 

  

3. Warstwy ochronne i rozdzielaj¹ce 

3.1 Warstwy ochronne 

3.1.1 Warstwy ogniochronne 
Podczas monta¿u membrany dachowej 
na warstwie izolacji termicznej z polistyrenu 
(styropian lub polistyren ekstrudowany) nale¿y 
zastosowaæ pod ni¹ warstwê ogniochronn¹ 
z fizeliny szklanej o gramaturze 120 g/m2. 

3.1.2 Warstwy ochronne pod membran¹ 
dachow¹ 

Warstwê ochronn¹ nale¿y zainstalowaæ przed 
monta¿em membrany dachowej, jeœli: 
- membrana dachowa ma byæ u³o¿ona 

bezpoœrednio na nierównym pod³o¿u, 
- membrana dachowa ma byæ u³o¿ona 

na ostrych krawêdziach. 

Jako warstwê ochronn¹ pod membranê dachow¹ 
mo¿na wykorzystaæ: 

Sika Trocal typ P 
(geow³óknina poliestrowa o gramaturze 300 g/m2) 
geow³ókniny dostêpne na lokalnym rynku 
(utwardzane termicznie lub mechanicznie) 
geow³ókninê polipropylenow¹ 
o gramaturze 300 g/m2 

geow³ókninê poliestrow¹ o gramaturze 300 g/m2 

arkusze izolacji termicznej, np. we³ny 
mineralnej, lub styropianu z dodatkow¹ 
warstw¹ rozdzielaj¹c¹ z welonu szklanego 
o gramaturze 120 g/m2. 

3.1.3 Warstwy ochronne na membranie 
dachowej 

Nie uk³ada siê warstw ochronnych na pokryciu 
dachowym, gdy¿ membrana dachowa Sikaplan® 

G stosowana jest jako pow³oka wierzchnia. 

UWAGA ! 
Jeœli w póŸniejszym czasie nast¹pi zmiana uk³adu 
warstw na dachu i planowane jest na nim 
powstanie "dachu zielonego", lub u³o¿enie 
dodatkowego balastu, nale¿y najpierw 
zainstalowaæ warstwê rozdzielaj¹c¹ (geow³ókninê 
o gramaturze 300 g/m2), a nastêpnie now¹, 
odpowiedni¹ membranê, np. Trocal typ SGmA. 

ŒCIE¯KI KOMUNIKACYJNE (Sikaplan Walkway)
 

dachowa
 
Sikaplan®
 

Sikaplan® Walkway, 
zgrzewany zgrzewem ci¹g³ym 

Membrana 

Monta¿ Sikaplan® Walkway 

3.2 Warstwy rozdzielaj¹ce 
Zadaniem warstw rozdzielaj¹cych jest 
uniemo¿liwienie bezpoœredniego kontaktu 
pomiêdzy membran¹ Sikaplan®, a materia³ami 
z ni¹ niekompatybilnymi (patrz Rozdzia³ 1.4) 
Jako warstwê rozdzielaj¹c¹ (pomiêdzy 
membran¹ dachow¹ a materia³ami zawieraj¹cymi 
zwi¹zki bitumiczne / smo³owe lub drewnem 
impregnowanym mo¿na zastosowaæ: 

Sika Trocal typ P (geow³óknina poliestrowa 
o gramaturze 300 g/m2
 

geow³ókniny dostêpne na lokalnym rynku 

(utwardzane termicznie lub mechanicznie):
 
geow³ókninê polipropylenow¹ 

o gramaturze 300 g/m2
 

geow³ókninê poliestrow¹ o gramaturze 300 g/m2
 

izolacjê termiczn¹ z we³ny mineralnej ,
 
arkusze izolacji termicznej, np. twardej pianki 

poliuretanowej, lub styropianu z dodatkow¹ 

warstw¹ rozdzielaj¹c¹ z welonu szklanego 

o gramaturze 120 g/m2. 
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Membrana dachowa - Sikaplan® G
 

4. Typowe uk³ady warstw:
 

1 

2 

3 

5 

4 

4.1 Z izolacj¹ termiczn¹ oraz z warstw¹ rozdzielaj¹c¹ / ogniochronn¹, 
stropodach niewentylowany 

1 Membrana dachowa Sikaplan® , mocowana mechanicznie 
2 Warstwa rozdzielaj¹ca ogniochronna welon szklany 120 g/m2 

3 Izolacja termiczna , np. styropian PS 20 SE 
4 Paroizolacja 
5 Pod³o¿e konstrukcyjne, np. blacha trapezowa 

4.2 Z izolacj¹ termiczn¹ z we³ny mineralnej bez warstwy rozdzielaj¹cej / ogniochronnej, 

2 Izolacja termiczna: we³na mineralna 
3 Paroizolacja 
4 Pod³o¿e konstrukcyjne, np. blacha trapezowa 

1 

2 

4 
3 

stropodach niewentylowany 

1 Membrana dachowa Sikaplan® mocowana mechanicznie 



 

  

 

 

4.3 Bez izolacji termicznej, membrana montowana bezpoœrednio do pod³o¿a konstrukcyjnego 
z warstw¹ rozdzielaj¹c¹ / ogniochronn¹ 

1 

2 

3 

1 Membrana dachowa Sikaplan® mocowana mechanicznie 
2 Warstwa rozdzielaj¹ca geow³óknina poliestrowa o gramaturze 300 g/m2 

3 Pod³o¿e konstrukcyjne, np. gazobeton, deski drewniane lub istniej¹ce pod³o¿e bitumiczne 

5. Mocowanie mechaniczne membrany 

5.1 Zasady podstawowe 
Mocowanie punktowe jest najczêœciej 
stosowanym (preferowanym) sposobem 
mocowania mechanicznego membrany. 
Nale¿y rozró¿niæ pojêcia: 

"mocowanie punktowe" (niem. Linearer 
Befestigung) elementy mocuj¹ce mocowane 
s¹ prostoliniowo w równych odstêpach oraz 
"mocowanie liniowe" (niem. Linienbefestigung) 
przy u¿yciu profila metalowego lub z blachy 
powlekanej PCW. 

5.2 Mocowanie mechaniczne na zak³adach 
Elementy mocuje siê w taki sposób, aby 
mocowana membrana wystawa³a co najmniej 
1.00 cm spoza podk³adki ³¹cznika. Odleg³oœæ 
pomiêdzy liniami mocowañ limitowana jest 
szerokoœci¹ rolek. W strefach: brzegowej 
i naro¿nej mo¿e okazaæ siê konieczne 
zmniejszenie odleg³oœci pomiêdzy liniami 

zamocowañ. Jeœli wymagana iloœæ ³¹czników jest 
wiêksza ni¿ mo¿na j¹ zamocowaæ na zak³adach, 
nale¿y: 

zmniejszyæ odleg³oœæ pomiêdzy liniami 
zamocowañ (zastosowaæ wê¿sze rolki) i / lub 
³¹czniki mocowaæ poza liniami zak³adów 

MOCOWANIE PUNKTOWE NA ZAK£ADACH 

> 1 cm 

min. 5 cm 
maks. 10 cm 
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Membrana dachowa - Sikaplan® G
 

5.3 Mocowanie mechaniczne poza liniami 
zak³adów 
Mocowanie mechaniczne powinno byæ utrzymane 
w linii prostej (w liniach zamocowañ) 
z zachowaniem równych odstêpów pomiêdzy 
kolejnymi ³¹cznikami. Z uwagi na perforacjê 
pow³oki dachowej, linie (lub punkty) tych przebiæ 
musz¹ byæ pokryte pasami (lub odpowiednio: 
kr¹¿kami) z membrany dachowej Sikaplan® oraz 
przygrzane do tej¿e pow³oki (zgodnie z zasadami 
podanymi w Rozdziale 7. „Zgrzewaniemembrany”) 

MOCOWANIE PUNKTOWE POZA LINIAMI 
ZAK£ADÓW: 

Mocowanie poœrednie 
(niem. Saum / Zwischenbefestigung), 

Mocowanie niemodu³owe 
(niem. Linearebefestigung), 

Mocowanie równomierne 
(niem. Feldbefestigung) 

Przy u¿yciu pasów z membrany 

Szerokoœæ zgrzewu   2.00 cm 
Szerokoœæ pasa min. 15 cm 

Przy u¿yciu kr¹¿ków z membrany 
o min. œrednicy 20 cm 

6. Mocowanie brzegowe 

6.1 Zasady podstawowe 
Mocowanie brzegowe membrany powinno byæ 
wykonane wzd³u¿ wszystkich krawêdzi dachu, 
tzn. wzd³u¿ jego skrajni oraz wokó³ wszystkich 
„przebiæ” konstrukcji dachowej. 
Jest ono konieczne dla przeniesienia si³ 
poziomych wystêpuj¹cych na dachu. 
Czêœciowo funkcjê tê pe³ni¹ ³¹czniki obliczeniowe 
(lecz tylko w kierunku wzd³u¿ d³ugoœci rolek 
membrany). W kierunku prostopad³ym 
(tzn. od czo³a rolek) nale¿y je mocowaæ dodatkowo 
wg zasad podanych w Rozdziale 6.2 oraz 6.4. 
Wszelkie „przebicia” jak: œwietliki, wpusty 
dachowe, rury wentylacyjne itp. powinny byæ 
trwale po³¹czone z pod³o¿em konstrukcyjnym. 

6.2 Mocowanie punktowe 

Minimalna iloœæ elementów mocuj¹cych od czo³a 
rolki / na 1.00 mb potrzebna dla przeniesienia si³ 
poziomych wystêpuj¹cych na dachu zale¿na jest 
od rodzaju pod³o¿a: 

Rodzaj pod³o¿a Odleg³oœæ pomiêdzy 
elementami mocuj¹cymi 

Beton zbrojony / blacha stalowa 
3 elementy mocuj¹ce / mb d = 33 cm 

Gazobeton / drewno 

4 elementy mocuj¹ce / mb d = 25 cm 

UWAGA! 
Szczegó³y pokazano w Rozdziale 8 „Detale”. 
Jeœli nie jest mo¿liwe wykonanie mocowania 
punktowego na poziomie pokrycia dachowego, 
patrz Rozdzia³ 6.4. 

6.3 Blacha powlekana pcw: Sika-Trocal typ S 

6.3.1 Zastosowanie 
Blacha powlekana Sika-Trocal typ S sk³ada siê 
z blachy ocynkowanej o gruboœci 0.60 mm 
pokrytej (laminowanej) z jednej strony membran¹ 
PCW typu Sika Trocal o gruboœci 0.80 mm. 
Pow³oka laminowana charakteryzuje siê 
podobnymi w³aœciwoœciami co membrana 
dachowa Sikaplan®. Membranê dachow¹ 
Sikaplan® mo¿na zgrzewaæ do laminowanej 
pow³oki blachy Sika -Trocal typ S. 



 

 

 

    

 

6.3.2 Monta¿ 
Blacha powlekana Sika-Trocal typ S mo¿e byæ 
ciêta do odpowiednich wymiarów i kszta³tów 
za pomoc¹ standardowych narzêdzi u¿ywanych 
do ciêcia blachy. Membranê dachow¹ Sikaplan® 

mo¿na zgrzewaæ do blachy Sika-Trocal typ 
S zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale 7 
„Zgrzewanie membrany” 

Styk czo³owy z blachy powlekanej PCW 


Styki czo³owe elementów z blachy powlekanej 
Sika-Trocal typ S powinny w z³¹czu posiadaæ 
przerwê o szer. 3 - 5 mm, lub zachodziæ na siebie 
ok. 2.00 cm. Nastêpnie na ten styk nale¿y nakleiæ 
taœmê papierow¹ o szerokoœci 2.00 cm, poczym 
na³o¿yæ na to pas membrany dachowej niezbrojonej 
(Sikaplan® 18D / Trocal® S) o min. szerokoœci 
8.00 cm. Pas membrany niezbrojonej nale¿y 
przygrzaæ do blachy powlekanej PCW po obu 
stronach taœmy papierowej. 

Obszar zgrzewu Pas membrany niezbrojonej 
(Sikaplan® 18D / Trocal® S) 

5 mm 

Obszar zgrzewu 

Taœma papierowa > 2 cm 

> 20 mm 

Blacha powlekana PCW 
Sika-Trocal typ S 

Obciête krawêdzi blachy powlekanej PCW nale¿y os³oniæ poprzez ich podgiêcie. 

6.4 Mocowanie liniowe 
Mocowanie liniowe, potrzebne dla przeniesienia 
si³ poziomych wystêpuj¹cych na dachu, mo¿e byæ 
wykonane przy u¿yciu kszta³townika z blachy 
powlekanej PCW. Aby zapobiec zniekszta³ceniu 
kszta³townika (np. podczas wkrêcania elementów 
mocuj¹cych) podczas jego monta¿u bezpoœrednio 
na izolacji termicznej, nale¿y pod nim u³o¿yæ 
materia³ o podwy¿szonych parametrach 
(si³a œciskaj¹ca 0.15 N/mm2 powinna wywo³aæ 
max. 10 % ugiêcie; np. styropian PS 30 SE). 

Mo¿na te¿ zastosowaæ w tym miejscu ³atê 
drewnian¹. 

Minimalna iloœæ elementów mocuj¹cych 
(która pozwoli na przeniesienie si³ poziomych) 
dla zamocowania kszta³townika metalowego 
lub z blachy powlekanej PCW zale¿y od rodzaju 
pod³o¿a: 

Rodzaj pod³o¿a Element mocuj¹cy Odleg³oœæ pomiêdzy 
elementami mocuj¹cym 

Beton / ceg³a pe³na 
Gazobeton 
Blacha stalowa 
Drewno 

Elementy mocuj¹ce 
wg kalkulacji Sika Poland 

d = 20 cm 
d = 15 cm 
d = 20 cm 
d = 20 cm 

UWAGA! 
Szczegó³y pokazano w Rozdziale 8 „Detale” 
Jeœli nie jest mo¿liwe mocowanie liniowe 
do konstrukcji dachu, membranê nale¿y wywin¹æ 
na p³aszczyznê pionow¹ attyki i przymocowaæ 
do niej kszta³townik metalowy lub z blachy 

powlekanej PCW (k¹townik). Kszta³townik musi 
byæ umieszczony tu¿ nad lini¹ wywiniêcia 
membrany. W takim przypadku, odleg³oœci 
podane w powy¿szej tabeli, nale¿y zmniejszyæ 
do 15 cm, a w przypadku gazobetonu do 12 cm. 
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6.5 Mocowanie profili drewnianych na krawêdziach dachu 

Sugerowany sposób mocowania belek drewnianych (min. 30 x 75 mm) 

7. £¹czenie membrany 

7.1 Zasady podstawowe 
Membranê dachow¹ Sikaplan® ³aczy siê ze sob¹ 
przez zgrzewanie gor¹cym powietrzem. Zak³ady 
membrany mog¹ byæ zgodne z kierunkiem 
spadku dachu, jak równie¿ przeciwne do jego 
spadku. 

Zak³ad membrany wynosi min. 10 cm 
w przypadku mocowania na zak³adach 
(patrz Rozdzia³ 5.2) oraz min. 5 cm w przypadku 
mocowania poza liniami zak³adów. Minimalna 
szerokoœæ zgrzewu wynosi 2.00 cm. Powierzchnia 
zgrzewania musi byæ absolutnie czysta. 
Jeœli powierzchnia zgrzewania jest zanieczysz
czona, nale¿y j¹ zmyæ czyst¹ wod¹ bez 
detergentów. Jeœli to nie wystarczy, nale¿y 
ponownie oczyœciæ j¹ przy u¿yciu œrodka 
czyszcz¹cego Sika Trocal Cleaner 2000, lub Sika 
Trocal Cleaner L- 100. Nie nale¿y dopuszczaæ 
do powstawania fa³d i zmarszczek w obrêbie 
zgrzewania. Nale¿y unikaæ po³¹czeñ krzy¿owych 
membrany, a w ich miejsce stosowaæ podwójne 
po³¹czenie typu T. 

Zgrzewanie gor¹cym powietrzem wyró¿nia siê 
nastêpuj¹cymi cechami: 

obydwie ³¹czone powierzchnie s¹ podgrzewane 
równomiernie a¿ do stanu uplastycznienia 
po osi¹gniêciu tego stanu nastêpuje docisk 
w miejscu zgrzewu 
szybkoœæ zgrzewania zale¿y od: temperatury 
otoczenia, stopnia nas³onecznienia, temperatury 
gor¹cego powietrza, rodzaju pod³o¿a 
oraz od gruboœci membrany 

Na rynku dostêpne s¹ zgrzewarki rêczne 
i automatyczne oferowane przez ró¿nych 
producentów. Nale¿y zawsze postêpowaæ zgodnie 
z instrukcj¹ producenta. 
Zgrzane spoiny mog¹ byæ sprawdzane wzrokowo 
lub mechanicznie. 

Sprzêt do zgrzewania gor¹cym powietrzem: 
automat do zgrzewania 
zgrzewarka rêczna z wa³kiem dociskowym 

Sprzêt do kontroli szczelnoœci zgrzewów: 
szpila metalowa (gwóŸdŸ) i / lub œrubokrêt nr 2 



 

   

  

 

 

 

7.2 Po³aczenie typu T 
Krawêdzie membrany w obszarze przysz³ego zgrzewania nale¿y "zfazowaæ", aby unikn¹æ kapilarnego 
przesi¹kania wody. 

Zgrzane spoiny membrany dachowej Sikaplan® musz¹ byæ sprawdzane. Wszelkie usterki nale¿y 
poprawiæ. W przypadku powstania szczeliny kapilarnej w po³¹czeniu typu T nale¿y j¹ uszczelniæ 
poprzez na³o¿enie na ni¹ kr¹¿ka z membrany i przygrzanie go do pod³o¿a. 

> 2 cm 

> 2 cm 

Zamkniêcie kapilary - na³o¿enie 
i przygrzanie kr¹¿ka z membrany 

Szerokoœæ zgrzewu > 2 cm 

Po³¹czenie typu T 

7.3 Zgrzewanie gor¹cym powietrzem przy 
u¿yciu automatu do zgrzewania 

Minimalna szerokoœæ dyszy wynosi 3 cm; 
wiêkszoœæ automatów do zgrzewania posiada 
dysze o szerokoœci 4 cm. Temperatura gor¹cego 
powietrza powinna wynosiæ ok. 500oC i do tej 
temperatury nale¿y dostosowaæ prêdkoœæ 
zgrzewania. Najbardziej efektywne s¹ urz¹dzenia 
z elektronicznym ustawianiem temperatury 
i jednoczesn¹ kontrol¹ szybkoœci zgrzewania. 
Wymagan¹ wielkoœæ docisku na zgrzewan¹ 
spoinê uzyskuje siê przez odpowiednie 
obci¹¿enie. Temperatura zgrzewania powinna byæ 
tak dostosowana do jego prêdkoœci, aby 
zapewnia³a prawid³owe wykonanie zgrzewu. 
Nale¿y zapobiegaæ wahaniom napiêcia pr¹du, 
np. poprzez stosowanie stabilizatorów napiêcia. 
Ka¿dy automat do zgrzewania powinien mieæ 
swoje w³asne Ÿród³o zasilania. 

Uwaga ! 
Nale¿y przeprowadzaæ próby zgrzewania przy 
uwzglêdnieniu rzeczywistych zewnêtrznych 
warunków atmosferycznych. 

7.4 Zgrzewanie gor¹cym powietrzem przy 
u¿yciu zgrzewarki rêcznej 

Temperatura gor¹cego powietrza powinna 
wynosiæ ok. 500oC. 
Zgrzewanie odbywa siê w dwóch etapach. 
W pierwszym wykonuje siê wewnêtrzny zgrzew 
dla zapobie¿enia przedostania siê gor¹cego 
powietrza pod membranê podczas zgrzewania 
w drugim etapie. Dyszê zgrzewarki rêcznej 
umieszcza siê wewn¹trz zak³adu membran, 
a nastêpnie podgrzewa równomiernie obie jej 
powierzchnie, poczym dociska przy u¿yciu 
rêcznego wa³ka. 

7.5 Zgrzewanie z innymi materia³ami 
Po³¹czenia zgrzewane z innymi materia³ami nie 
jest objête gwarancj¹. W przypadku koniecznoœci 
wykonania takiego po³¹czenia, prosimy o kontakt 
z przedstawicielem Sika Poland. 
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Membrana dachowa - Sikaplan® G
 

8. Detale 

8.1 Informacje podstawowe 
Do obróbek detali stosuje siê równie¿ membranê 
dachow¹ Sikaplan®. Dodatkowo u¿ywane s¹: 
blacha powlekana PCW (Sika-Trocal typ S), 
akcesoria dachowe wykonane z miêkkiego PCW 
oraz materia³y pomocnicze dostarczane przez 
innych producentów. (Patrz Rozdzia³ 8.5). 

Jeœli zakoñczenie membrany dachowej 
wyprowadzonej do pe³nej wysokoœci œciany attyki: 

1. Jest wiatroszczelne: 
a.	 Na œcianach attyk (obróbkach pionowych) 

do wysokoœci 50 cm nie musi byæ 
ona klejona do pod³o¿a (wystarczy jej 
mechaniczne zamocowanie u podstawy 
attyki i na jej górnej krawêdzi). 

b. W przypadku, gdy wysokoœæ œciany attyki 
(obróbki pionowej) przekracza 50 cm, 
nie musi byæ ona klejona do pod³o¿a, jeœli 
zosta³o wykonane dodatkowe 
mocowanie poœrednie na ka¿de kolejne 
50 cm wysokoœci poprzez: 

1. mocowanie punktowe: odleg³oœæ 
pomiêdzy elementami mocuj¹cymi nie 
mo¿e byæ wiêksza ni¿: 33 cm 
(dla blachy trapezowej) oraz 25 cm 
(dla drewna i gazobetonu); lub 

2. mocowanie ci¹g³e: przy u¿yciu 
p³askownika metalowego lub profilu 
z blachy powlekanej PCW; w odstêpach 
jak dla mocowania liniowego 
(patrz za³¹czona tabela). 

2. Nie jest wiatroszczelne: 
a. 	Nale¿y przykleiæ ca³¹ powierzchniê 

membrany, stosuj¹c klej Sika Trocal C 733 
oraz 

b. Zakoñczenie membrany wykonaæ jak dla 
mocowania poœredniego opisanego 
w pkt. 1.b 

Za zakoñczenie wiatroszczelne uwa¿a siê takie, 
które uniemo¿liwia dostanie siê powietrza pod 
membranê poprzez: 

A. zamocowanie krawêdzi membrany (tak jak 
opisano w pkt. 1.b.2) z dodatkowym 
uszczelnieniem, lub 

B. przyklejenie membrany na ca³ej powierzchni 
wraz z punktowym lub ci¹g³ym zamocowaniem 
jej krawêdzi (tak jak opisano w pkt.1.b), lub 

C. przyklejenie skraju membrany na szerokoœci 
min. 10.00 cm oraz jej zamocowanie ci¹g³e 
(tak jak opisano w pkt.1.b.2). 

Uwaga ! 
Jeœli konstrukcja œciany attyki nie zapewnia 
wiatroszczelnoœci (np. poprzez nieszczelne styki 
paneli œciennych), nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie 
B. 
Powy¿sze zalecenia maj¹ na uwadze nie tylko 
zapewnienie szczelnoœci po³¹czeñ, ale równie¿ 
przeciwdzia³anie si³om wiatru oddzia³uj¹cym na 
powierzchnie pionowe elementów dachu. 
Wszelkie zakoñczenia membrany wyprowadzonej 
na powierzchnie pionowe do wysokoœci min. 15 
cm nale¿y zamocowaæ w sposób ci¹g³y (tak jak 
opisano w pkt. 1.b.2), a nastêpnie uszczelniæ 
kitem trwale plastycznym (patrz rysunek nr 8.2.5). 

8.2 Obróbki pionowe i krawêdzie 
Membrana u³o¿ona na obróbce pionowej powinna 
zakrywaæ liniê mocowania punktowego na 
poziomie po³aci dachowej, a nastêpnie powinna 
byæ przygrzana do tej po³aci. Aby zapobiec si³om 
rozrywaj¹cym zgrzan¹ spoinê, szerokoœæ zak³adu 
membrany poza krawêdŸ podk³adek powinna 
wynosiæ min. 5 cm i maks. 10 cm. 

Rodzaj pod³o¿a element mocuj¹cy odleg³oœæ 
pomiêdzy 
elementami 
mocuj¹cymi 

Beton zbrojony 
Ceg³a 

ko³ek stalowy wbijany 
>4.5/25 mm i = 20 cm 

Gazobeton ko³ek rozporowy / wkrêt O 5mm / i = 15 cm 
Blacha stalowa œruba ocynk. O 4.2 mm / i = 20 cm 
Konstr. drewniana œruba ocynk do drewna O 6 mm / i = 20 cm 



 

  

 

 

min. 1 cm 
max. 5 cm 

min. 5 cm 
max. 10 cm 

1 

2 

3 

min. 5 cm 
max. 10 cm 

2 

3 

4 

1 

min. 1 cm 
max. 5 cm 

2 P³askownik z blachy 

4 Element mocuj¹cy 

min. 1 cm 
max. 5 cm 

min. 5 cm 
max. 10 cm 

3 

1 

4 

2 

1 Profil metalowy 
2 Membrana Sikaplan® 

3 Element mocuj¹cy 
4 Kit uszczelniaj¹cy, trwale elastyczny 

Poni¿sze rysunki pogl¹dowe ilustruj¹ typowe rozwi¹zania detali: 

8.2.1 Obróbka œciany attyki z zastosowaniem blachy powlekanej 8.2.3 Obróbka œciany attyki 
PCW oraz z mocowaniem punktowym wzd³u¿ podstawy attyki. z obróbk¹ blacharsk¹ obc¹, 

membran¹ klejon¹ do œciany 
1 KrawêdŸ zewnêtrzna attyki oraz mocowaniem 
(profil) z blachy liniowym. 
powlekanej PCW: 
SikaTrocal Typ S 
2 Membrana Sikaplan® 

3 Element mocuj¹cy 

8.2.2 Obróbka œciany attyki bez zastosowania blachy powlekanej 
PCW oraz z mocowaniem punktowym wzd³u¿ podstawy attyki. 

1 Obróbka blacharska obca 

powlekanej PCW: 1 Obróbka blacharska obca 
Sika-Trocal Typ S 2 Profil metalowy 

3 Membrana Sikaplan®	 3 Membrana Sikaplan® 

4 Mocowanie liniowe 
5 Klej Sika-Trocal C 733 

8.2.5 Obróbka œciany attyki z zakoñczeniem 
listw¹ – profilem metalowym oraz 
z mocowaniem punktowym u jej podstawy. 

8.2.4 Obróbka krawêdzi dachu: pas 

min. 5 cm 
max. 10 cm 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

2 

nadrynnowy z blachy powlekanej PCW jako 
mocowanie liniowe. 

1 Membrana Sikaplan® 

2 Pas nadrynnowy z blachy powlekanej PCW: 
Sika-Trocal typ S 
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Membrana dachowa - Sikaplan® G 

K¹t styku p³aszczyzn 174° 

K¹t spadku 3.0o (ok.5%) K¹t spadku 3.0o (ok.5%) 

Alternatywnie: 
Mocowanie membrany w pachwinie na zak³ad 

2 

1 

3 

8.3 Obróbki pachwin 
(linii za³amañ po³aci dachowej) 
Jeœli dwie p³aszczyzny dachu stykaj¹ siê pod 
k¹tem mniejszym ni¿ 174°, styki pachwinowe 
wymagaj¹ dodatkowego mocowania. Nie jest 
to konieczne, jeœli k¹t styku jest wiêkszy ni¿ 174°. 

Zale¿noœæ pomiêdzy k¹tem nachylenia po³aci 
a k¹tem pachwiny 

Styk pachwinowy, jako mocowanie punktowe 

1 Pas z membrany Sikaplan® 

2 Element mocuj¹cy (Patrz Rozdzia³ 6.2) 
3 Membrana dachowa Sikaplan® 

8.4 Przerwy dylatacyjne 
Typowy uk³ad warstw na dachu (wraz z warstw¹ 
izolacji termicznej) jest w stanie przenieœæ 
niewielkie przemieszczenia (5 mm) i w takim 
przypadku nie jest konieczne dodatkowe 
rozwi¹zanie. Jeœli w uk³adzie warstw nie ma 
izolacji termicznej, wówczas przerwê dylatacyjn¹ 
przed u³o¿eniem membrany dachowej nale¿y 
przekryæ pasem z blachy i przymocowaæ 
go mechanicznie do pod³o¿a z jednej strony. 

Nie nale¿y instalowaæ w miejscu przerw 
dylatacyjnych ¿adnych akcesoriów dachowych 
(wpustów dachowych i innych), a jeœli nie mo¿na 
tego unikn¹æ, nale¿y je zdylatowaæ od konstrukcji. 
W przypadku wiêkszych przemieszczeñ 
(spowodowanych np. osiadaniem w rejonach 
szkód górniczych) przerwy dylatacyjne nale¿y 
projektowaæ indywidualnie. 



 

Przerwa dylatacyjna dla przemieszczenia < 5 mm z zastosowaniem pasa z blachy
 

1 

2 

3 

1 Membrana dachowa Sikaplan® 

2 Warstwa ochronna 
3 Pas z blachy mocowany jednostronnie 

Przerwa dylatacyjna dla wiêkszych przemieszczeñ (> 5 mm) 

Membrana niezbrojona) 
(Sikaplan® 18D/Trocal® S) 
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Membrana dachowa - Sikaplan® G 

8.5 Obróbka detali dachowych (przebiæ w po³aci) 
W pierwszej kolejnoœci nale¿y stosowaæ te akcesoria (detale) dachowe, które s¹ w stanie zapewniæ 
trwa³e po³¹czenie zgrzewane (jak opisano w Rozdziale 7. "Zgrzewanie membrany"). Jeœli istnieje 
koniecznoœæ zastosowania akcesoriów pochodz¹cych od innych producentów, nale¿y przestrzegaæ 
ich zaleceñ i opisów technicznych. W takim przypadku to oni ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za w³aœciw¹ 
informacjê oraz za prawid³owe funkcjonowanie ich urz¹dzeñ (np. dzia³anie wpustów dachowych). 
W razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika Poland. 

8.5.1 Obróbka œwietlika z obudow¹ z twardego PCW. 

2 

1 

1 Obudowa z twardego PCW 
2 Membrana Sikaplan® 

8.5.2 Obróbka œwietlika z mocowaniem punktowym u jego podstawy, z membran¹ klejon¹ 
do œciany obudowy, z profilem metalowym i kitem uszczelniaj¹cym, trwale elastycznym 

1 Profil metalowy dociskaj¹cy 
wraz z kitem uszczelniaj¹cym 

2 Klej Sika-Trocal C 733 
3 Membrana Sikaplan® 

4 Element mocuj¹cy 



 

 

8.5.3 Wpust dachowy z ko³nierzem 
z twardego PCW 
1 Wpust dachowy, ko³nierz wykonany 

z twardego PCW 
2 Po³aczenie z paroizolacj¹ 

(zgodnie z zaleceniami producenta) 
3 Membrana Sikaplan® 

4 Element mocuj¹cy 

8.5.4 Wpust dachowy z ko³nierzem 
z miêkkiego PCW 
1 Ko³nierz z miêkkiego PCW 
2 Po³¹czenie z paroizolacj¹ 

(zgodnie z zaleceniami producenta) 
3 Element mocuj¹cy 

3 

1 

2 

2 

1 

4 

3 

8.5.5 Obróbka przepustów rurowych 


1 

4 

2 

3 

1 Obejma dociskowa ze stali nierdzewnej plus 
uszczelnienie kitem Sika Flex 

2 Fartuch wykonany z membrany niezbrojonej, 
a nastêpnie przyklejony klejem Sika-Trocal C 733 

3 Pierœcieñ wykonany z membrany dachowej 
4 Element mocuj¹cy 
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9. Materia³y uzupe³niaj¹ce 
Typowe materia³y uzupe³niaj¹ce to: Zalecane jest stosowanie kszta³tek i naro¿ników 

warstwy rozdzielaj¹ce i ochronne prefabrykowanych, gdy¿ u³atwia to pracê, 
kszta³tki i naro¿niki prefabrykowane oszczêdza czas oraz poprawia jakoœæ wykonania. 
fartuch do obróbki przepustów rurowych 
(Pipe flashing) 
Membrana niezbrojona Sikaplan® 18D 
(lub Trocal S) 
klej Sika-Trocal C 733 
rozpuszczalnik Sika-Trocal CV 705/733 
(thinner) 
œrodki czyszcz¹ce: Sika-Trocal Cleaner 2000 
oraz Sika-Trocal Cleaner L -100 
p³ynne PCW: Sika-Trocal PCW typ S 

Naro¿niki prefabrykowane Sika-Trocal 
Corner 1 (naro¿nik zewnêtrzny) 
Corner 2 (naro¿nik wewnêtrzny) 

Corner 1 

Corner 2 

Corner 2 

Corner 1
 



  

  

  

  

  

  

  

 

1 
1 

1
2 

234 15 

6 

7 

8 
9 

11 

12 

13 

14 
5 

16 

10 

Definicje 

1 Naro¿nik zewnêtrzny (na poziomie pokrycia dachowego) 

2 Naro¿nik wewnêtrzny (na poziomie pokrycia dachowego) 

3 Naro¿nik zewnêtrzny (na poziomie rzêdnej œciany attyki) 

4 Naro¿nik wewnêtrzny (na poziomie rzêdnej œciany attyki) 

5 Naro¿nik wewnêtrzny budynku (od strony elewacji) 

6 Naro¿nik zewnêtrzny budynku (od strony elewacji) 

7 Obróbka pionowa œciany 

8   Obróbka œwietlika 

9   Obróbka rury wywiewnej 

10 Obróbka rury instalacyjnej 

11 Obróbka detalu o ma³ych gabarytach 

12 Wpust dachowy 

13 Wpust œcienny 

14 Œciana attyki 

15 Podstawa œciany attyki 

16 Linia za³amania po³aci dachowej (pachwina) 
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10. Mocowanie mechaniczne 
do pod³o¿a 

10.1 Zasady mocowania 
mechanicznego 

10.1.1 Informacje podstawowe 
W systemie mocowania mechanicznego membran 
dachowych, obci¹¿enie wiatrem przenoszone jest 
punktowo na pod³o¿e konstrukcyjne 
za poœrednictwem elementów mocuj¹cych 
(przenoszenie si³ pionowych). 

Niezale¿nie od tego, membranê nale¿y mocowaæ 
dodatkowo mocowaniem brzegowym (dla przenie
sienia si³ poziomych. Patrz Rozdzial 6). 

Elementy mocuj¹ce nie powinny: 

zniekszta³caæ pod³o¿a konstrukcyjnego 

byæ luŸno osadzone w pod³o¿u 

konstrukcyjnym 

wyrywaæ siê z pod³o¿a konstrukcyjnego 


Elementy mocuj¹ce powinny 
w minimalnym stopniu byæ nara¿one 
na oddzia³ywanie si³ poziomych. 

Rolki membrany Sikaplan® zawsze uk³ada siê 
prostopadle do kierunku uk³adania desek 
(w przypadku pod³o¿a z drewna) oraz do kierunku 
uk³adania profili z blachy trapezowej, 
co zapobiega lokalnym zniekszta³ceniom pod³o¿a. 
W pewnych szczególnych przypadkach mo¿na 
uk³adaæ membranê równolegle, lecz ka¿dorazowo 
wymaga to konsultacji z przedstawicielem Sika 
Poland. 

Elementy mocuj¹ce instaluje siê wzd³u¿ linii 
okreœlanych jako linie zamocowañ: 

w systemie mocowania punktowego 

na zak³adach (patrz Rozdzia³: 5.2), lub 

w systemie mocowania punktowego 

poza liniami zak³adów (lub dodatkowo 

pomiêdzy liniami zak³adów) 

(patrz Rozdzia³: 5.3)
 

Istotne jest, aby warstwy znajduj¹ce siê pod 
membran¹ dachow¹ (np. izolacja termiczna, 
warstwy rozdzielaj¹ce) by³y trwale zamocowane 
np. przy pomocy dodatkowych ³¹czników (zgodnie 
z zaleceniami producenta tych warstw). 

10.1.2 Okreœlenie iloœci elementów 
mocuj¹cych 
Na dobór elementów mocuj¹cych membranê 
do pod³o¿a konstrukcyjnego (jak np. blacha 
trapezowa, beton lub deski), maj¹ wp³yw dane 
ka¿dego obiektu w odniesieniu do obowi¹zuj¹cej 
normy obci¹¿eñ wiatrem oraz innych przepisów. 

10.1.3 Obliczenie iloœci elementów 
mocuj¹cych dla okreœlonego obiektu 
Iloœæ elementów mocuj¹cych 
dla okreœlonego obiektu oblicza siê przyjmuj¹c, 
¿e znane jest obci¹¿enie wiatrem w poszcze
gólnych strefach po³aci dachu i ¿e znana jest 
noœnoœæ obliczeniowa na obci¹¿enia dynamiczne 
elementów mocuj¹cych (podana 
i gwarantowana przez ich producenta). 
Uwzglêdnia siê przy tym wiele warunków 
i wymagañ, jak np.: 

prêdkoœæ wiatru oraz oddzia³ywanie 

porywów wiatru w zale¿noœci 

od po³o¿enia geograficznego, topografii 

terenu, warunków meteorologicznych, 

i innych, 

geometriê budynku, typy kszta³tu dachu 

i podzia³ po³aci dachu na strefy: 

naro¿n¹, brzegow¹, centraln¹,
 
wspó³czynniki korekcyjne dla tych stref 

dachowych 

dane uwzglêdniaj¹ce czynniki 

dodatkowe, jak np. otwory w konstrukcji 

dachu 

zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi 

wspó³czynnikami bezpieczeñstwa. 




 

10.2 Pomoc techniczna Sika-Trocal 
W celu zoptymalizowania sposobu 
rozmieszczenia elementów mocuj¹cych, 
pos³ugujemy siê oprogramowaniem 
komputerowym: "MISTRAL", które zosta³o 
opracowane przez Sika Trocal specjalnie 
dla systemu mocowania mechanicznego. 
Uwzglêdnione s¹ w nim nastêpuj¹ce elementy: 

wymagania normowe 

dla poszczególnych krajów 

przepisy zwi¹zków bran¿owych 

w poszczególnych krajach
 
najnowsze osi¹gniêcia w technologii 

mocowania mechanicznego
 
rozwi¹zania systemowe oparte 

na doœwiadczeniach praktycznych 

z wczeœniejszych realizacji 

plan rozmieszczenia elementów 

mocuj¹cych w formie graficzne,
 
zawieraj¹cy wszystkie niezbêdne 

informacje 


10.2.1Obliczanie sposobu rozmieszczenia 
elementów mocuj¹cych 
- informacje podstawowe 

Obci¹¿enie wiatrem oddzia³uje na dachy p³askie 
jako si³a ss¹ca oraz jako si³a parcia (od spodu 
konstrukcji np. w otwartych halach). 
W celu przeciwdzia³ania zerwaniu pokrycia 
dachowego musi byæ ono przytwierdzone 
do konstrukcji przy pomocy specjalnie dla tego 
celu zaprojektowanych elementów mocuj¹cych. 

Dla uzyskania informacji dot. rodzajów elementów 
mocuj¹cych prosimy o kontakt z przedstawicielem 
Sika Poland. 

W celu uzyskania kalkulacji i sposobu 
rozmieszczenia elementów mocuj¹cych prosimy 
o kontakt z przedstawicielem Sika Poland. 
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11. Naprawa membrany / Prace 
renowacyjne 

11.1 Naprawa membrany 
Uszkodzona membrana dachowa (np. na skutek 
przebicia mechanicznego) mo¿e byæ naprawiona 
przez zainstalowanie nowego arkusza membrany. 
Powierzchnia wokó³ przysz³ego zgrzewu, powinna 
byæ umyta czyst¹ wod¹ bez ¿adnych detergentów, 
lub jeœli to nie wystarcza przy u¿yciu œrodków 
czyszcz¹cych: Sika-Trocal Cleaner 2000. 

Nastêpnie nowy arkusz membrany uk³ada siê 
na istniej¹cej membranie, poczym przygrzewa 
go do niej przy u¿yciu zgrzewarki. 

UWAGA ! 
Po zakoñczeniu prac naprawczych nale¿y 
przeprowadziæ próbê szczelnoœci zgrzewów. 

11.2 Prace renowacyjne 
Podczas wykonywania prac renowacyjnych 
nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w tym 
opracowaniu we wczeœniejszych rozdzia³ach. 
(np. warstwy rozdzielaj¹ce itp.) 

Nie jest konieczne usuwanie istniej¹cych 
wysokopolimerowych membran syntetycznych. 
W razie w¹tpliwoœci prosimy zwróciæ siê o poradê 
do Dzia³u Technicznego Sika Trocal. 

UWAGA ! 

Podczas usuwania starych pow³ok PCW czêsto 
pojawia siê pytanie o ich zagospodarowanie 
w sposób przyjazny dla œrodowiska. 
Istnieje mo¿liwoœæ recyklingu membran 
na bazie PCW (ponownego ich wykorzystania 
jako surowca), co ma znaczenie ekologiczne 
oraz ekonomiczne. 

Sika-Trocal jest za³o¿ycielem i g³ównym 
udzia³owcem spó³ki zrzeszaj¹cej producentów 
membran dachowych na bazie PCW: AfDR 
(Arbeitsgemeinschaft für PVC-Dachbahnen-
Recycling"), której celem jest uzyskanie surowca 
z zu¿ytych membran dachowych. 
Linia technologiczna spó³ki znajduje siê na terenie 
Sika-Trocal w Troisdorf (Niemcy) 

Zu¿yte membrany na bazie PCW 
po usuniêciu z dachu, mog¹ byæ przewiezione 
do punktu utylizacji metod¹ recyklingu. 
Nastêpnie podlegaj¹ one procesom oczyszczania 
metod¹ osuszania, poczym zostaj¹ przetworzone 
do postaci proszkowej jako surowiec 
do dalszego procesu produkcyjnego. 



 

 

 

 

Sikaplan® G w Polsce
 

W³oc³awek 

Obiekt: hala sportowa 
czas realizacji: 2002 
materia³: Sikaplan 15 G, mocowany mech. do pod³o¿a 
wielkoœæ: 5 600 m2 

P³ock 

obiekt: budynek mieszkalny, P³ock ul. Mieszka I / 1 
czas realizacji: 2003 – remont istniej¹cego pokrycia 
papowego 
materia³: Sikaplan 12 G, mocowany mech. do pod³o¿a 
wielkoœæ: 940 m2 

Koœcierzyna 

obiekt: „Lubiana” – Zak³ad Produkcji Porcelany, 
Koœcierzyna 
czas realizacji: 1995 -1998 – remont istniej¹cego 
pokrycia papowego 
materia³: Sikaplan 15 G, mocowany mech. do pod³o¿a 
wielkoœæ: 38 000 m2 

Warszawa 

obiekt: Instutut Hematologii. 
czas realizacji: 2003 
materia³: Sikaplan 15 G, mocowany mech. do pod³o¿a 
wielkoœæ: 3 700 m2 

Skierniewice 

obiekt: Tesco 
czas realizacji: 2003 
materia³: Sikaplan 15 G, mocowany mech. do pod³o¿a 
wielkoœæ: 8 300 m2 

Chorzów 

obiekt: Kaufland 
czas realizacji: 2003 
materia³: Sikaplan 15 G, mocowany mech. do pod³o¿a 
wielkoœæ: 5 400 m2 
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Biuro Centralne Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa 
tel.: (022) 31-00-700, fax: (022) 31-00-800, 
e-mail: sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 

Biuro Bydgoszcz 
ul. Gdañska 125/7 
85-022 Bydgoszcz 
tel./fax: (052) 349-32-29 

(052) 345-64-45 
e-mail: bydgoszcz.poland@pl.sika.com 

Biuro Gdynia 
ul. Marsza³ka Focha 1 
81-403 Gdynia 
tel. (058) 622-93-57 

(058) 622-93-99 
fax: (058) 662-25-25 
e-mail: gdynia.poland@pl.sika.com 

Biuro Katowice, 
Centrala Sika Industry 
ul. Ch³odna 19 
40-318 Katowice 
tel.: (032) 256-98-99 

(032) 203-93-57 
fax: (032) 203-93-46 
e-mail: industry.poland@pl.sika.com 

Biuro Kraków 
ul. £owiñskiego 40 
31-752 Kraków 
tel.: (012) 644-37-40 

(012) 644-45-97(7) 
fax: (012) 642-16-91 

(012) 644-46-65 
e-mail: krakow.poland@pl.sika.com 

Filia Rzeszów 
tel.: (017) 871-38-30 

Biuro Poznañ 
ul. Rzemieœlnicza 1 
62-081 Poznañ – PrzeŸmierowo 
tel.: (061) 652-38-22 

(061) 652-37-98 
fax: (061) 652-37-78 
e-mail: poznan.poland@pl.sika.com 

Biuro Szczecin 
ul. Polskich Marynarzy 12/3 
71-050 Szczecin 
tel. (091) 486-85-59 
fax: (091) 486-86-37 
e-mail: szczecin.poland@pl.sika.com 

Biuro Warszawa 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
tel.: (022) 31-00-740 

(022) 31-00-741 
fax: (022) 31-00-802 
e-mail: warszawa.poland@pl.sika.com 

Biuro Wroc³aw 
ul. Ojca Beyzyma 10/3 
53-204 Wroc³aw 
tel.: (071) 363-39-61 

(071) 363-36-04 
fax: (071) 363-25-99 
e-mail: wroclaw.poland@pl.sika.com 

Filia Opole-Chorula 
tel. (077) 467-10-68 

Oferujemy szerok¹ gamê materia³ów: 

Domieszki i dodatki do betonów oraz zapraw 

Œrodki do zabezpieczania powierzchniowego betonu 

Zaprawy specjalne do napraw konstrukcji ¿elbetowych 

Œrodki do wykonywania iniekcji 

Taœmy i kity elastyczne do uszczelniania i napraw szczelin 
dylatacyjnych, szwów roboczych, rys, pêkniêæ itp. 

Kleje i kity uszczelniaj¹ce stosowane w przemyœle 

Systemy materia³ów kompozytowych do wzmacniania 
konstrukcji stalowych, betonowych, murowanych i drewnianych 

Pow³oki antykorozyjne do zabezpieczania powierzchni 
stalowych i ocynkowanych 

Systemy posadzek przemys³owych 

Elastyczne membrany dachowe i izolacyjne 

Systemy elastycznego mocowania szyn kolejowych, 
tramwajowych i dŸwigowych 

Materia³y wykoñczeniowe: posadzki, kleje do parkietów/glazury, 
zaprawy monta¿owe i kotwi¹ce, kity i silikony uszczelniaj¹ce, pianki 
monta¿owe, materia³y do szybkich napraw itp. 

Inne technologie Sika® 

Wszystkie informacje i zalecenia wykonawcze podane s¹ w dobrej wierze, zgodnie 
z obecnym stanem wiedzy i doœwiadczeniami firmy Sika dotycz¹cymi produktów 
odpowiednio przechowywanych, transportowanych i aplikowanych we w³aœciwych 
warunkach, zgodnych z zaleceniami w karcie technicznej. U¿ytkownicy powinni zawsze 
zapoznaæ siê z najnowszym wydaniem karty technicznej produktu, która dostarczana jest 
na ¿yczenie klienta. 
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