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Bezpieczne dachy oszklone wykonane
z wåskich, sztywnych profili SFB 5050, 5060

Systemy dachów oszklonych SFB 5050, 5060 nale¯å do
nowej generacji tego rodzaju konstrukcji spe¢niajåcych
wysokie wymagania wspó¢czesnego rynku.
Systemy dachów oszklonych dajå architektom i projektan-
tom du¯å swobodë w realizowaniu w¢asnych pomys¢ów i
rozwiåzaæ konstrukcyjnych. Umo¯liwiajå
w praktyce dowolne kszta¢towanie dachu. Systemy te
obejmujå profile o ró¯nej g¢ëbokoÿci dla ró¯nych
rozpiëtoÿci konstrukcji, jak równie¯ profile do okienek
wentylacyjnych i oddymiajåcych. Profile posiadajå
wzd¢u¯nå przek¢adkë termicznå, pe¢niåcå funkcjë izolatora
oraz stanowiåcå podparcie dla listew dociskowych. Dach
mo¯e byç równie¯ wykonany w wersji nieizolowanej, z
wrëgiem na szybë pojedynczå. Profile szkieletowe i
pionowe profile dylatacyjne systemu SFB 5050 majå

szerokoÿç 50 mm. Profile systemu SFB 5060 majå
szerokoÿç 60 lub 90 mm. Profile poziome, pionowe
i dylatacyjne så dostëpne w ró¯nych g¢ëbokoÿciach.
Listwy dociskowe majå wysokoÿç 7 mm, dziëki czemu
zapewniajå odpowiedniå sztywnoÿç konstrukcji
a jednoczeÿnie umo¯liwiajå sp¢ywanie wody. Dla podnie-
sienia estetyki i ukrycia konstrukcji dachu, na listwy
dociskowe mo¯na nak¢adaç listwy maskujåce. Wrëg
umo¯liwia instalacjë podwójnej szyby zespolonej. System
SFB 5050 jest równie¯ przystosowany do konstruowania
fasad. Profile mo¯na powlekaç, stosujåc anodowanie lub
lakierowanie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i na
zewnåtrz mo¯na wykorzystywaç ró¯ne kolory i metody
powlekania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.

Ilustracja: SFB 5050
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Systemy SFB 5050, 5060 så oparte o wielostopniowy

system wewnëtrznych kana¢ów drena¯owych. Zewnëtrzna

uszczelka oszklenia jest wodoszczelna, kana¢y wentylacyj-

ne i drena¯owe pe¢niå funkcjë komory wyrównujåcej

ciÿnienie, a uszczelka wewnëtrzna nie przepuszcza

powietrza, wody i pary wodnej, jak równie¯ przejmuje

ró¯nicë ciÿnienia zewnëtrznego i wewnëtrznego.

Kana¢y drena¯owe zapewniajå odprowadze-
nie wody i wentylacjë wrëgów szybowych

Dobre odprowadzenie wody z zewnëtrznej
powierzchni dachu

Bezpieczne dachy oszklone SFB 5050, 5060
- drena¯ i odprowadzanie wody

Listwy monta¯owe oszklenia så odpowiednio niskie, dziëki
czemu woda i ÿnieg mogå swobodnie sp¢ywaç lub zsuwaç
sië z dachu.
W przypadku zastosowania poziomych listew os¢onowych,
powinny one byç fazowane, aby odprowadzenie wody
i ÿniegu by¢o efektywne.
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Profile szkieletowe
pionowe z podwójnå
szybå zespolonå

Profile szkieletowe
poziome z podwójnå
szybå zespolonå

Profile dylatacyjne
pionowe z podwójnå
szybå zespolonå

Asortyment profili dachowych SFB 5050

Profil szkieletowy pionowy
z szybå pojedynczå

Profil dylatacyjny z szybå
pojedynczå

Profil szkieletowy poziomy
z szybå pojedynczå

Wariant z pionowym
profilem os¢onowym

Wariant z poziomym
profilem os¢onowym
45° lub 60°

Bezpieczne dachy oszklone SFB 5050
wykonane z wåskich, sztywnych profili
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Okienko do wentylacji i oddymiania

Okienka do wentylacji i oddy-
miania dajå sië ¢atwo montowaç
w konstrukcji dachu oszklonego.
Okienka osadzone så we wrëgach
przeznaczonych do monta¯u
szyb, a ich instalacjë wykonuje sië
równoczeÿnie ze szkleniem.
Zastosowane tu rozwiåzanie
umo¯liwia ¢atwå zamianë szyb
i okienek miejscami lub
zwiëkszenie liczby okienek.
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Profile szkieletowe
pionowe z podwójnå
szybå zespolonå

Profile dylatacyjne
pionowe z podwójnå
szybå zespolonå

Profile szkieletowe
poziome z podwójnå
szybå zespolonå

Asortyment profili dachowych SFB 5060

Dach ¢ukowy 6- lub 8-segmentowyPo¢åczenie dachu oszklonego
ze ÿcianå pod kåtem 30°lub 45°

Okienko do wentylacji oddymiania

Okienka do wentylacji i oddy-
miania dajå sië ¢atwo montowaç
w konstrukcji dachu oszklonego.
Okienka osadzone så we
wrëgach przeznaczonych do
monta¯u szyb, a ich instalacjë
wykonuje sië równoczeÿnie ze
szkleniem. Zastosowane tu
rozwiåzanie umo¯liwia ¢atwå
zamianë szyb i okienek miejsca-
mi lub zwiëkszenie liczby
okienek.

Bezpieczne dachy oszklone SFB 5060
wykonane z wytrzyma¢ych sztywnych profili
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Wymagania funkcjonalne
dla dachów oszklonych

Wentylacja
Okienka wentylacyjne pe¢niå jednoczeÿnie funkcjë oddy-
miania. Dla uzyskania jak najlepszego efektu powinny
byç umieszczone w mo¯liwie najwy¯szym punkcie dachu,
a ich liczba powinna byç dobrana z równoczesnym
uwzglëdnieniem wymagaæ wentylacji i oddymiania.

Zabezpieczenie przeciwpo¯arowe
Dachy oszklone powinny byç wykonane w g¢ównej mierze
z materia¢ów niepalnych, które nie przyczyniajå sië do rozprze-
strzeniania ognia. Z uwagi na bezpieczeæstwo i wymagania
ochrony przeciwpo¯arowej szyba wewnëtrzna powinna byç
laminowana. Dach oszklony powinien posiadaç odpowiedni
system oddymiania, uzale¯niony od znajdujåcych sië pod nim
pomieszczeæ. Przeciwpo¯arowe okienka oddymiajåce zapew-
niajå równie¯ wentylacjë klimatyzacyjnå.

Eksploatacja
W celu u¢atwienia prac konserwatorskich i eksploatacyj-
nych nale¯y w projekcie dachu oszklonego przewidzieç
odpowiednie urzådzenia. Je¯eli do powierzchni
zewnëtrznej i wewnëtrznej dachu nie ma ¢atwego dostëpu,
zaleca sië zainstalowanie po obu stronach odpowiednich
drabin lub wózków dla pracowników obs¢ugi.

Dachy oszklone powinny byç zaprojektowane w sposób
zapewniajåcy spe¢nienie ró¯nych wymagaæ funkcjonal-
nych. Nale¯å do nich miëdzy innymi wymagania
w nastëpujåcych zakresach:

Obciå¯enia:
• Obciå¯enie wiatrem
• Obciå¯enie ÿniegiem
• Cië¯ar w¢asny
• Obciå¯enia skupione

Szczelnoÿç:
• Szczelnoÿç powietrzna
• Szczelnoÿç wodna

Izolacyjnoÿç:
• Izolacyjnoÿç termiczna
• Izolacyjnoÿç akustyczna

Wentylacja:
• Wentylacja klimatyzacyjna
• Oddymianie

Eksploatacja i utrzymanie:
• Utrzymanie w czystoÿci
• Trwa¢oÿç
• Bezpieczeæstwo

Zabezpieczenie przeciwpo¯arowe:
• Funkcja przegrody ogniowej
• Zapobieganie rozprzestrzenianiu sië po¯aru

Gwarancja jakoÿci
Produkty wchodzåce w sk¢ad Systemów Architektonicz-
nych Sapa posiadajå najwy¯szå jakoÿç, dziëki czemu
producenci wspó¢pracujåcy z Sapa System mogå ofero-
waç klientom konstrukcje spe¢niajåce wysokie wymagania
rynku.
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Ochrona przed dzia¢aniem promieni
s¢onecznych
Wysokie temperatury wewnëtrzne, niepo¯ådane promieniowa-
nie cieplne oraz ryzyko oÿlepienia ÿwiat¢em s¢onecznym
mo¯na eliminowaç/ograniczaç przy pomocy ró¯nych
zabezpieczeæ przeciws¢onecznych, które mogå byç zainstalo-
wane po stronie zewnëtrznej lub wewnëtrznej fasady,
wzglëdnie poprzez zastosowanie specjalnej s¢onecznochron-
nej szyby co jest rozwiåzaniem najbardziej praktycznym.

Nachylenie
Nachylenie dachu oszklonego powinno normalnie wynosiç
przynajmniej 15°. Mniejsze nachylenie zwiëksza ryzyko
pojawienia sië problemów zwiåzanych z utrudnionym
odp¢ywaniem wody, gromadzeniem sië brudu i nadmiernym
obciå¯eniem ÿniegiem.

Wysokoÿç wieæca
Wysokoÿç konstrukcyjna stykajåcych sië z dachem
wieæców powinna byç na tyle du¯a, aby kana¢y dre-
na¯owe znajdowa¢y sië wy¯ej ni¯ przyleg¢e elementy
obróbki blacharskiej oraz zalegajåcy ÿnieg. Minimalna
wysokoÿç wieæca wynosi zazwyczaj 300 mm.

15°

Wspó¢czynnik przenikania ciep¢a
Wartoÿç wspó¢czynnika przenikania ciep¢a dla dachu
oszklonego nie powinna byç ni¯sza ni¯ 1,6 W/m2K.
W przeciwnym razie mogå pojawiç sië problemy z top-
nieniem ÿniegu, czego skutkiem bëdzie gromadzenie sië
ÿniegu na powierzchni dachu.

Odprowadzanie wody
Poziome listwy monta¯owe oszklenia powinny byç mo¯liwie
najni¯sze tak, aby zapewniç swobodne sp¢ywanie wody
i zsuwani sië ÿniegu z powierzchni dachu. Z tego samego
powodu, je¯eli przewidywane jest zastosowanie poziomych
profili os¢onowych to powinny byç one fazowane.

Wymagania funkcjonalne dla dachów
oszklonych

Min.  300 mm

Klimatyzacja i komfort
W celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnoÿci powietrza
i komfortowej temperatury w pomieszczeniach krytych
dachami oszklonymi wentylacja powinna byç dobrana
w zale¯noÿci od mikroklimatu tych pomieszczeæ.
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