
Rozwiązanie na dach zielony o ekstensywnym zazielenieniu. Jest to klasyczna konstrukcja 
 z hydroizolacją posadowioną na warstwie termoizolacji.

Poszczególne komponenty systemu, a w szczególności warstwy wegetacyjne i drenażowe, zostały 
starannie dobrane pod względem jakości. Ich szeroka oferta, pozwala nam dobrać konfigurację 
pod indywidualne wymagania Klienta.

Proponowany układ dachu zielonego jest rozwiązaniem bardzo popularnym i sprawdzonym  
na wielu obiektach.

System posiada raport klasyfikacyjny oddziaływania ognia zewnętrznego na dach zielony  
ekstensywny - klasyfikacja Broof T1. Badania zostały wykonane w laboratorium badań ogniowych  
Instytutu Techniki Budowlanej.

Firma Marabut Sp. z o.o. oferuje gotowe systemy do budowy dachów zielonych, zawierające 
wszystkie niezbędne warstwy.

Układ warstw  
Dach zielony PROEKO ekstensywny ocieplony

L.P. WARSTWA PRODUKT WAGA 
kg/m2

WYSOKOŚĆ 
cm

1 Roślinność Mata rozchodnikowa ok. 20 2 - 4

2 Warstwa wegetacyjna Substrat ekstensywny ok. 120 ok. 8

3 Filtracja Geowłóknina filtracyjna 105 –125g – TYPAR SF ok. 0,4 - 0,7 ok. 0,1

4 Drenaż Mata retencyjno-drenażowa HYDROTEC Dren ok. 8 2

5 Ochrona hydroizolacji Geowłóknina - GEOWIG PES 300g ok. 2 - 3 ok. 0,2 - 0,3

6 Hydroizolacja Membrana PVC PROTAN SE ok. 2 0,15

7 Warstwa rozdzielająca Welon szklany JM 120 0,12 ok. 0,1

8 Termoizolacja EPS 100 ok. 4,5 25

9 Paroizolacja Folia PE paroizolacyjna 0,2 Ergofol Plus ok. 0,15 ok. 0,02

ok. 159 ok. 39,5

Marabut Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 32-070 Czernichów
tel: 12 270 24 24,  biuro@marabut.pl  

zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

      www. folie-budowlane.pl

Powyższe informacje opracowano zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualną dokumentacją, doświadczeniem oraz podano w dobrej wierze.  Ze względu  
na występujące w praktyce duże zróżnicowanie zastosowań, producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego doboru i/lub  
zastosowania materiału, przygotowania wstępnego lub wad projektu budowalnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w karcie technicznej.

Informacje dodatkowe
▪ wagi warstw w pełnym nasyceniu wodą ▪ wysokość roślinności w momencie dostawy – należy spodziewać się wzrostu rozchodników do wysokości  
kilku – kilkunastu cm ▪ grubość warstwy substratu ekstensywnego po zagęszczeniu ▪ dobór rodzaju termoizolacji i jej grubości w zależności od 
wymagań projektowych 
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Produkt systemowy - posiada klasyfikację ogniową NRO Broof t1

System PROEKO
DACH ZIELONY  EKSTENSYWNY OCIEPLONY


