
Instrukcja montażu pokryć papowych mocowanych mechanicznie 

1. Przygotowanie podłoży pod papy mocowane mechanicznie 
2. Podstawowe zasady wykonawcze 
3. Sprzęt i narzędzia 
4. Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych 

  

I. Przygotowanie podłoży pod papy mocowane mechanicznie 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mechanicznie muszą spełniać kilka 
podstawowych wymogów: 

• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża, zapewniająca 

przeniesienie obciążeń występujących w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 

• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, 
Podłoża betonowe 

• beton klasy min. B-15, gr. min. 6 cm, 

• beton komórkowy, gr. min. 6 cm, 

• cienkie płyty stropowe (płyty korytkowe, płyty panwiowe). 
Podłoża drewniane Powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża 
przy danym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości od 22 do 32 mm. Wskazane 
jest układanie desek stroną dordzeniową do góry. Podłoże pod papy może być również wykonane 
ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany płyty wiórowej. Połączenie arkuszy powinno 
wypadać na krokwi. 

Podłoża blaszane Blacha trapezowa o gr. min. 0,63 mm. Papę do podłoża blaszanego mocujemy 
poprzez izolację termiczną. 

Podłoża z płyt izolacji termicznej Wymagana jest taka ich wytrzymałość i sztywność, aby pod 
wpływem przewidzianych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 

Wymagania te spełnione są przez: 

• płyty styropianowe twarde odmiany np. EPS – 100 

• płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 

• innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone pod bezpośrednie krycie papą. Przed 

przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 

wszystkie poprzedzające roboty typu montaż świetlików, wywietrzników itp. 

II. Podstawowe zasady wykonawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii mocowania 
mechanicznego, należy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni 
końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez 
kilkudziesięcioletni okres czasu. 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba 
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz 



zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć 
papowych). 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 
kształtach dachu. Optymalną temperaturą do prowadzenia prac z użyciem pap 
asfaltowych jest temperatura powyżej +5°C Temperatury stosowania pap można 
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 
(ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura 
rolki papy nie była niższa niż +5°C. 

3. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

4. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynnohaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy podkładowej. 

5. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas 
mocowania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, 
aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 

6. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie mocowana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

7. Papę mocuje się do nośnego podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Łączniki 
należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Strefa zakładu w papach 
jednowarstwowego krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego 
przeznaczonych również do zgrzewania np. GORDACH MONO EXTRA, UNI STANDARD PYE 
PV250 S52 i innych jest uwidoczniona poprzez naniesienie na wierzchniej stronie papy 
paska folii. Po zamocowaniu łącznikami do podłoża należy dokonać dokładnego zgrzania 
zakładu w celu uzyskania jednolitej powłoki wodochronnej. W przypadku pap 
podkładowych tradycyjnych, np. PV/64 lub P/333, przeznaczonych do mocowania 
mechanicznego lub klejenia zakłady papy należy dodatkowo skleić klejem bitumicznym. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do 
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak 
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

8. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 12 cm i poprzeczny 15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. Przepisy BHP obowiązujące podczas 
wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinny 
być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 
przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą 



i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający 
przy pracach na wysokości. 

III. Sprzęt i narzędzia 

Układanie pap mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania następujących urządzeń: 

• urządzenie do mocowania łączników (ewentualnie nakładka na wiertarkę), 

• aparat do zgrzewania zakładów na rozgrzane powietrze, 

• palniki gazowe jednodyszowe, 

• wałki dociskowe. Przy układaniu pap nieodzowne są ponadto: szpachelka i nóż do cięcia 

papy. Szpachelka służy do sprawdzania na bieżąco poprawności wykonanych zgrzewów 

oraz do przytrzymania (gdy to konieczne) rozgrzanej papy. 

IV. Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych 

Typ łączników mechanicznych zależy od rodzaju podłoża, w którym będzie osadzony (beton, 
blacha, drewno) oraz od grubości ewentualnej izolacji termicznej. Liczba łączników 
mechanicznych (przypadająca na 1m2 połaci) powinna wynikać z obliczeń statycznych 
uwzględniających: 

• wartości sił ssących (strefa wiatrowa, ekspozycja budynku, wysokość budynku, strefa 

dachu), 

• wytrzymałości materiałów (nośność łącznika, nośność połączeń łącznik-papa i łącznik- 

podłoże). 
Wartości sił ssących określa się na podstawie aktualnie obowiązującej Polskiej Normy. Parametry 
wytrzymałościowe łącznika uwzględniające połączenie z podłożem określone są w aprobatach 
technicznych lub podaje je producent. W przypadku nieznajomości parametrów podłoża należy 
wykonać odpowiednie próby wyrywania celem określenia nośności połączenia. Wytrzymałość 
połączenia (łącznik-papa) uzależniona jest od wytrzymałości papy, kształtu łącznika oraz 
charakteru obciążeń. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, określono nośność 
połączenia na poziomie 0,6 kN. Wartość ta jest z reguły wyższa od nośności samego łącznika czy 
połączenia łącznik- podłoże. W przypadku braku obliczeń, dla budynków o wysokości do 20 m 
położonych w I strefie obciążenia wiatrem, łączniki mechaniczne można rozmieszczać według 
schematu: 

• środkowa strefa dachu 3 szt/m
2
 

• brzegowa strefa dachu 6 szt/m
2
 

• narożna strefa dachu 9 szt/m
2
 

Łączniki mechaniczne przy mocowaniu papy rozmieszczamy w taki sposób, aby brzeg podkładki 
lub grzybka znajdował się w odległości min. 1 cm od brzegu papy. 

 


