
NAPRAWA DACHU Z PAPY 

 
Canada Waterproof System (CWS) oferuje 
szybką i prostą renowację dachu z papy. 
Zamiast zrywać całą papę z dachu, nakładamy 
cienką, maksymalnie  1,0-1,5  mm 
membranę. Membrana jest elastyczna i 
odporna na UV co gwarantuje długotrwałość 
użytkowania dachu. Elastomer bitumiczny ma 
tzw. pamięć kształtu co pozwala mu 
“pracować” wraz z poprzednio ułożonymi 
warstwami izolacji. 

 

Wady tradycyjnej metody naprawy: 

 utrudniona lokalizacja miejsca nieszczelności ponieważ woda dostając się pod papę 
niekoniecznie wypływa w miejscu przecieku,    

 naprawa za pomącą układania kolejnych warstw zwiększa obciążenia konstrukcji 
dachu (3-6kg/m²), 

 zerwanie starych warstw jest kosztowne i czasochłonne oraz niesie zagrożenia zalania 
podczas wykonywania tych prac. 

Zalety renowacji dachu według metody CWS: 

 brak konieczności całkowitego zrywania starej papy, usuwa się tylko miejsca 
całkowitego odspojenia od podłoża tzw. wybrzuszenia i bąble,  

 powstała na dachu membrana z gumy CWS jest bezszwowa, 

 odporność na UV  

 odporność termiczna – membrana pozostaje elastyczna zarówno w wysokich, jak i 
niskich temperaturach, 

 guma CWS jest ekologicznym produktem.  

Uszczelnienie papy materiałami Canada Waterproof System nie jest skomplikowane i osoba z 
zacięciem majsterkowicza jest w stanie uszczelnić samodzielnie dach używając produkt CWS 
R jeżeli zastosuje się do naszych zaleceń.  

Instrukcja naprawy dachu z papy 

Przygotowanie powierzchni : 
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 papę należy oczyścić z niezwiązanych z powierzchnią elementów – odkurzacz, 
szczotka lub myjka ciśnieniowa,  

 wszelkie luźne i odspojone fragmenty papy należy usunąć i miejsca te zabezpieczyć 
 dwoma warstwami gumy CWS  R  przedzielonymi geowłókniną, 
tak aby podłoże na które nałożono gumę było stabilnie połączone z konstrukcją 
dachu, 

 w przypadku dachu który jest przemoczony i nasiąknięty wilgocią należy wstawić 
kominki wentylacyjne ( 1 kominek na ok 10-20m2 )  poprzez nacięcie papy, osadzenie 
kominka  i za pomocą CWS R i geowłókniny uszczelnienie.   

 Jeżeli mamy do czynienia z przemoczonym dachem rekomendujemy przed aplikacją 
gumy w płynie przemalować dach gruntem do papy np na bazie wody Aquadere 
 firmy Soprema. 
 
 

Zabezpieczanie miejsc newralgicznych: 

 wszelkie połączenia pomiędzy 
papami , na styku dach – ściana , dach 
-komin itp  zabezpieczamy metodą 
trójwarstwową czyli najpierw warstwa 
gumy CWS R  i w niej zatapiamy 
geowłókninę tak aby jej brzegi ściśle 
dolegały do powierzchni dachu. 
(miejsca odstających “dziubków” 
nacinamy i ponownie przemalowujemy 
gumą). Drugą warstwę nakładamy po 
kilkunastu minutach – czas ten 
pozwala wstępnie przeschnąć gumie i 
zapobiegnie przesuwaniu się 
geowłókniny podczas nakładania 
drugiej warstwy,  

 podobnie metodą trójwarstwową zabezpieczamy miejsca na dachu, w których z 
powodów błędów konstrukcyjnych mamy do czynienia ze stojąca wodą. Guma 
wytrzymuje takie warunki bo jest również używana jest do budowania oczek 
wodnych, 

 czasem  wykonanie zabezpieczeń miejsc newralgicznych jest wystarczające aby dach 
przestał przeciekać, zwłaszcza na nowych dachach z błędami wykonawczymi. 

Nakładanie warstwy na cały dach:  

 w przypadku starych powłok lub nowych pap  gdzie widać pęknięcia bezwzględnie 
należy przesmarować cały dach, 

 należy pamiętać o zbudowaniu odpowiednio grubej warstwy gumy poprzez 
kontrolę zużycia miedzy 1,5-2,0 l/m²,   
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 można wykonać malowanie w dwóch warstwach (druga warstwa malowana jest 
prostopadle do pierwszej), pozwala to szybciej wyschnąć całej powłoce, 

 jeżeli powierzchnia jest niewielka lub wykonujemy renowację samodzielnie to 
wystarczające będzie użycie produktu CWS R. Nanosimy go za pomocą wałków lub 
pędzli malarskich, 

 w przypadku większych powierzchni rekomendujemy produkt  CWS 1000N , który 
przy zastosowaniu specjalnej maszyny w obecności katalizatora natryskiwany jest na 
powierzchnię dachu. Zużycie wynosi od ok. 1,5 - 2 l/1m² co po wyschnięciu  i pełnej 
polimeryzacji produktu da nam warstwę ok 1mm-1,5mm szczelnej membrany. Przy 
20ºC i wilgotności 50%  CWS1000N wysycha w ciągu 48 godzin. Natrysk dokonujemy 
tylko w przypadku gdy prognoza pogody wyklucza opady deszczu w trakcie lub zaraz 
po natrysku.  

Czas schnięcia i pogoda: 

 na całej grubości to około 24-48 godzin, 

 z doświadczenia wynika, że  w słoneczny dzień przy temperaturze ok. 20ºC już po 3 
godzinach, zewnętrzna warstwa gumy jest na tyle sucha, że nawet silna ulewa nie 
spowoduje zmycia jej z dachu,  

 w okresach burzowych należy powstrzymać się z wykonywaniem  prac a jeżeli nie 
mamy wyboru wykonujmy je wcześnie rano aby guma miała szansę utwardzić się,  

 w okresie jesiennym przy dużej wilgotności i temperaturach 10ºC prace należy 
wykonywać tylko przy ładnej pogodzie i braku prognoz o opadach na dany dzień,  

 jeżeli w dzień są temperatury powyżej 5 stopni ale w nocy występują przymrozki to 
nie wykonujemy jakichkolwiek prac gumą CWS R.  

 

Renowacje dachów w technologii Canada Waterproof System (CWS)mogą być wykonywane 
zarówno na dachach budynków przemysłowych, usługowych, jak i mieszkalnych.  Wszystkie 
osoby, które zastanawiają się jak uszczelnić dach, zachęcamy do zapoznania się z naszą 
technologią. Jest ona z powodzeniem stosowana od blisko 20  lat na całym świecie.  
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