
NAPRAWA DACHU Z BLACHY 
 
Canada Waterproof System oferuje 
szybką i prostą renowację dachu  
z blachy. Zamiast zrywać całą blachę 
z dachu, nakładamy ok 1-1,5 l/m²  
i uzyskujemy cienką  0,7 – 1,1mm 
membranę. Membrana jest 
elastyczna i UV odporna  
co gwarantuje długotrwałość 
użytkowania dachu. Elastomer 
bitumiczny ma tzw. pamięć kształtu 
co pozwala mu “pracować” wraz  
z poprzednio ułożonymi warstwami 
izolacji. 

Przyczyny nieszczelności pokryć  blaszanych: 

 dachy z blachy zazwyczaj projektowane są z dużym spadkiem niemniej  po latach 

użytkowania są narażone na przecieki i to zazwyczaj bardzo trudne  do zlokalizowania,  

 praca termiczna powoduje wykruszenie uszczelek, zerwanie śrub łączących itp co w efekcie 

doprowadza do rozszczelnienia dachu, 

 przecieki często występują również w miejscach poluzowanych śrub. Wymiana uszczelek na 

nowe jest czasochłonna i ryzykowna, ze względu na konieczność częściowego demontażu 

blach, 

 dodatkowym problemem może być korozja pokrycia dachowego .   

Zalety naprawy dachu metodą CWS (płynna guma):  

 Rozwiązaniem, które nie wymaga ingerencji w poszycie dachu 

 uzyskanie bezszwowej membrany szczelnie przylegającej do dachu zapewniającej skuteczne 

uszczelnienie dachu, 

 zabezpieczenie antykorozyjne dachu (guma znalazła również zastosowanie w kopalniach  

do zabezpieczenia antykorozyjnego), 

 wysoka elastyczność – guma pracuje razem blachą i konstrukcją dachu, co zapobiega 

występowaniu pęknięć. 

 

Instrukcja naprawy dachu z blachy 

1. Przygotowanie powierzchni dachu : 

 miejsce aplikacji gumy CWS należy dokładnie oczyścić odkurzaczem , zmiotką lub nawet 

 myjką ciśnieniową, 



 powierzchnia powinna być odtłuszczona np. acetonem lub innym podobnym środkiem.  

W przypadku dużych powierzchni najlepiej sprawdzi się umycie dachu pod ciśnieniem  

z dodatkiem detergentów. Takie działanie zapewni odpowiednią przyczepność dla powłok 

Canada Waterproof System, 

 miejsca korozji oczyścić  z luźnych elementów. Nie trzeba wykonywać dodatkowych prac 

antykorozyjnych ponieważ guma na tyle szczelnie przylega do powierzchni że sam w sobie 

jest zabezpieczeń antykorozyjnym, 

 wszelkie poluzowane elementy blachy należy poprzykręcać do konstrukcji dachu.  

     
 

     

2. Zabezpieczenie miejsc newralgicznych (obróbka ręczna): 

 wszystkie elementy styku dachu z attyką , kominami , wspornikami itp. muszą być 

zabezpieczone CWS R metodą trójwarstwową ( guma – włóknina – guma, drugą warstwę 

gumy nakładamy po lekkim przeschnięciu pierwszej warstwy z zatopioną geowłókniną), 

 wszystkie śruby mocujące arkusze blachy do konstrukcji dachu muszą być w ten sam sposób 

obrobione, 

 dodatkowo miejsca  łączenia arkuszy blach trzeba podobnie zabezpieczyć, 

 w wielu przypadkach tak zabezpieczony dach osiągnie swoją wodoszczelność nie mniej dla 

pewności warto wykonać kolejny krok czyli pokrywanie całej powierzchni dachu. 



      

      

3. Pokrycie całej powierzchni dachu (pełne zabezpieczenie): 

 CWS R można aplikować za pomocą wałka lub pędzli, 

 na gładkich powierzchniach jak blacha zużycie wynosi  ok. 1-1,5 l/m² co daje membranę  

o grubości 0,7-1,1mm, 

 bezwzględnie należy pamiętać  o budowaniu grubości powłoki a nie zamalowywaniu “białych 

plam”, 

 w przypadku blachy praktycznie zawsze kładziemy produkt w jednej warstwie, 

 metody natryskowej CWS 1000N wymaga maszyna do natrysku podająca równocześnie 

gumę i katalizator. Produkt nie spływa ponieważ w środowisku katalizatora guma się 

wulkanizuje i przykleja się (można stosować na powierzchnie pionowe), 

 tak wykonane zabezpieczenie dachu pozwala na jego jednoczesne uszczelnienie, 

zabezpieczenie antykorozyjne oraz odświeżenie wyglądu. 

4. Czas schnięcia: 

 na całej grubości to ok. 24-48 godzin ,  

 powierzchniowo produkt przy słonecznej pogodzie jest w stanie utwardzić sie nawet po  

3 godzinach stając się odpornym na deszcz, 

 przy planowaniu malowania gumą należy unikać dni z prognozowanymi opadami  

lub burzami. 



 


